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Xadonia 02/13 Editorial

Vážení a milí čtenáři Xadonie,
podzimní vydání časopisu Xadonia je přímo na-
bité zajímavými články. Kdo bude číst pečlivě, 
dozví se mnohé o plánech univerzity nejenom 
pro tento akademický rok, ale i pro léta další. 
A je to inspirující čtení. Určitě zaznamenáte 
internacionální charakter mnoha příspěvků. 

VŠFS už totiž dávno vyhlédla zpoza českých humen a je jen 
dobře, že se nám i na tomto poli mimořádně daří. Svědčí o tom 
nejenom články zaměřené na mezinárodní studenty, ale i vize 
a koncepce obou děkanů našich fakult. Velmi poutavý a skutečně 
motivující je článek a následný rozhovor s naší první absolvent-
kou doktorského studia Soňou Beneckou. Určitě si jej přečtěte, 
tolik talentu a píle je snad tou nejlepší možnou vizitkou univer-
zity. Ale přínosné jsou i jiné články. Já osobně jsem si s velkým 
zájmem přečetla, kolik zajímavého a podnětného se dělo a dít 
bude v Kouzelných školách, jak mateřské, tak základní. Až mi 
bylo líto, že mi jsou podobná dobrodružství už upřena. Prostě 
podzim s Xadonií je stejně jako podzim s VŠFS naplněný událost-
mi a zajímavými informacemi. Vděčíme za to týmu kolegů, kteří 
mě víc než „nahradili“ po dobu mé nepřítomnosti. Pod rukama 
kancléřky univerzity Pavly Topolánkové se toto vydání Xadonie 
skutečně stalo výkladní skříní naší univerzity.

Hezké počtení
Vaše Magdalena Straková
šéfredaktorka
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den s  nedávno jmenovaným děka-
nem naší Fakulty sociálních studií 
začal klidně, ale pak se dostal do 
obrátek, které jsou podle jeho spo-
lupracovníků obvyklé. nám ovšem 
během dne několikrát řekl, že už své 
životní tempo výrazně zpomaluje. 

„Bádání“ v opravdu 
časných hodinách
Ráno od 6:00 do 8:30 jako 
obvykle využít klidu a „bádat“, 

než začne frmol. Dnes je třeba dokon-
čit a odeslat článek do British Journal 
of Sociology of Education. Prošel již 
druhým kolem recenzního řízení, je 
třeba zapracovat poslední připomínky 
oponentů a poslat do redakce časopisu. 
Již název článku „Are Boys That Bad? 
Gender gaps in measured skills, grades 
and aspirations in Czech elementary 
schools“ naznačuje, že článek svým 
tématem i výsledky, které prezentuje, 
vyvolá slušný ohlas. Na datech z mezi-
národního projektu PISA totiž ukazuje, 
že tvrzení nejen české, ale světové femi-
nistické sociologie, podle kterého jsou 
na základních školách diskriminovány 
dívky, nejen neplatí, ale že je tomu prá-
vě naopak, chlapci dostávají z matema-
tiky a češtiny horší známky než dívky, 
a to i tehdy, dosahují-li stejných nebo 
dokonce lepších výsledků v objektiv-
ně změřených matematických a čte-
nářských dovednostech. To pak vede 
k vyšším vzdělanostním aspiracím dívek 
a – opět při stejných schopnostech – 
jejich větším šancím na přijetí na „elit-
ní“ typy středních škol. Tyto výsledky, 
vysvětluje nám Petr Matějů, s velkou 
pravděpodobností přispějí k hledání 
příčin diskriminace žen na trhu práce již 
ve vzdělávacím systému, který poskytu-
je dívkám a chlapcům rozdílné signály 
o jejich schopnostech.

dopolední výsledky
Před půl devátou jsou připo-
mínky oponentů zapracovány 
a článek odeslán jeho spolu-

autorovi Michaelu Smithovi k finální 

editaci. „Je to skvělé mít jako spoluau-
tora rodilého Američana s vynikajícím 
smyslem pro odbornou stylistiku. Proto 
hodně článků z poslední doby píši 
právě s ním. Každý umíme trochu něco 
jiného, ale ve výsledku se nám zatím 
daří, neboť máme ročně alespoň jeden 
článek v zahraničním impaktovaném 
časopise. Letos možná budou dva.“

zasedání předsednictva 
Grantové agentury České 
republiky a udělení Ceny 
předsedy Ga Čr za rok 2012

Od 9:00 do 11:30 zasedání předsed-
nictva Grantové agentury ČR. Zase-
dání není veřejné. Z programu se ale 
dozvídáme, že se projednávají zadávací 
dokumentace pro grantové soutěže 
na rok 2014, odvolání proti vyřazení 
projektů z formálních důvodů a hlav-
ně rozpočet GA ČR na rok 2014. Vše je 
třeba stihnout do 11:30, kdy se začnou 

scházet účastníci veřejného 
slavnostního zasedání před-
sednictva GA ČR, na němž 
budou uděleny Ceny předsedy 
GA ČR za rok 2012. Tentokrát 

se předání cen zúčastní i premiér Jiří 
Rusnok, ministr školství Dalibor Štys 
a první místopředsedkyně Rady pro 
výzkum vývoj a inovace Miroslava Ko-
picová. „Tak silnou sestavu hostů jsme 
tu ještě nikdy neměli,“ s uspokojením 
komentuje příchod všech tří „vládních 
hostů“ Petr Matějů, nyní v roli předse-
dy GA ČR. Ve svém vystoupení se pak 
vzdává možnosti přednést připravenou 
přednášku na téma „Percepce životního 
úspěchu v České republice“ (mimocho-
dem, jde o přednášku, jejíž první verzi 

přednesl na květnové odborné konfe-
renci VŠFS) a prezentuje pouze základní 
fakta o fungování GA CŘ v letech 2012 
a 2013. „Odborná přednáška by zabrala 
čas, který je možné využít k diskusi 
oceněných badatelů a členů jejich týmů 
s premiérem, ministrem školství a další-
mi významnými hosty." Na závěr svého 
vystoupení s velkým uspokojením 
konstatuje, že tři ceny předsedy GA ČR 
spojené s poměrně velkou finanční 
odměnou stále častěji získávají mladí 
badatelé, což je rozhodně dobrá zpráva 
pro ty, kteří se možná domnívají, že 
jde o ceny za zásluhy putující převážně 
za „kmety“ české vědy. „Jde nám o to, 
aby bylo zřejmé, že jde o ceny za vy-
nikající výsledky dosažené na daném 
konkrétním projektu. I proto se může 
stát, že – tak jako například letos – 
jednu z hlavních cen dostane řešitelka 
postdoktorského projektu.“ Po skončení 
ceremoniálu se naplňuje proroctví 

tiskového mluvčího GA ČR Ro-
mana Proroka (asi ne náhodou 
tohoto jména) a po deštivém 
dopoledni skutečně vychází 
sluníčko a na terase GA ČR se 

koná neokázalý a velmi příjemný raut. 
Vína jsou přímo výborná a jeden ze 
zaměstnanců kanceláře GA ČR nám pro-

Den s ...  
Petrem Matějů

Redakce // text
Daniel Hamerník, archiv // foto
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zradil, že si je každý rok předseda GA ČR 
vybírá a předem ochutnává sám. 

Jaká bude Vysoká škola 
finanční a správní 
v příštích pěti letech? 
15:00 až 17:30 přesun do školy 

na jednání s paní rektorkou o strategii 
rozvoje Fakulty sociálních studií, Petr 
Matějů nyní v roli děkana této fakulty. 
Jednání má jasné téma: jak naplnit vizi 
o VŠFS a zejména Fakulty sociálních 

studií, kterou P. Matějů prezentoval 
na výjezdním zasedáním školy. „Nemám 
rád vize, česky to totiž znamená vidiny, 
a s těmi by lidé měli chodit k lékaři, jak 
pravil bývalý německý kancléř Helmut 
Schmidt, známý svým pragmatismem,“ 
zopakuje svůj bonmot ze začátku prezen-
tace. „Myslím, že si ale můžeme dovolit 
načrtnout realistickou střednědobou 
strategii udržení dobré pozice, kterou 
máme mezi ostatními soukromými ško-
lami, právě v následujících třech a čty-
řech těžkých letech, které nás teď čekají 
v souvislosti s pokračujícím demogra-
fickým poklesem. Tato strategie by měla 
vycházet z toho, že v době, kdy bude 
méně uchazečů o studium, můžeme – či 
spíše musíme – výrazně posílit náš vý-
zkum a reagovat na to, že absolventi jdou 
na mnohem kompetitivnější trh práce, 
než tomu bylo v minulosti. To se v našich 
šetřeních studentů projevuje rostoucími 

většími nároky na kvalitu výuky a hlavně 
na praktickou přípravu.“ Rektorka sice ak-
ceptuje, ale – jak je jejím zvykem – ukládá 
novopečenému děkanovi úkol: zpracovat 
střednědobou strategii až na úroveň 
kateder. Děkan se k tomu zavazuje s tím, 
že chce nejprve uložit vedoucím kateder, 
aby pomocí SWOT analýzy založené 
mimo jiné na názorech studentů a jejich 
hodnoceních oborů, předmětů a vyu-
čujících sami načrtli svoje představy, jak 
své katedry vést k úspěchu. Dohodnuto. 
Děkan bude výsledky tohoto zadání pre-
zentovat na příštím kolegiu rektorky.

den sice trochu výjimečný, ale nikoli 
o mnoho náročnější než ostatní, kon-
čí s tím, že večer si chce P. Matějů užít 
dle svých představ, do kterých nás už 
nechce moc zasvěcovat. tušíme, že to 
bude mít něco společného s dobrým 
vínem …

Před několika dny jste se vrátil 
z konference americké sociologic-
ké asociace, která se letos konala 
v new yorku. Jste členem této aso-
ciace? Byl jste tam za naši školu? 
Co jste tam prezentoval? Jaké bylo 
hlavní téma konference? a jaké 
dojmy si přivážíte domů.
Zkusím odpovědět v trochu jiném 
pořadí. Ano, jsem řádným členem ASA. 
Na konferenci jsme společně s kolegou 
Michaelem Smithem poslali příspěvek 
„Educational Expansion and Inequali-
ty in Taiwan and the Czech Republic“, 
na kterém jsme pracovali s našimi kolegy 
z Taiwanu, s nimiž máme společný pro-
jekt. Příspěvek byl přijat a měli jsme tedy 
možnost jej prezentovat. Na konferenci, 
která měla pro mě velmi přitažlivé téma 
„Interrogating Inequality: Linking Micro 
and Macro“, jsem se zúčastnil za naši 
školu. Hlavní dojem z konference je ov-
šem jednoznačný: americká sociologická 
obec si na rozdíl od té české uvědomuje 
klíčový význam studia nerovností, jejich 
příčin i důsledků, a to zejména v době, 
kdy díky fiskální krizi ekonomické 
i sociální nerovnosti rostou, což se už 
nyní projevuje v růstu sociálního napětí 
a  v sociálních protestech. Když tak 
pozoruji českou sociologickou produkci, 

mám pocit, jako by se nás netýkalo. Je 
sice pravda, že rozdíly mezi extrémně 
bohatými a extrémně chudými jsou 
u nás výrazně menší, ale na druhou 
stranu pocity nespravedlnosti vyvolávají 
i poměrně malé nerovnosti, zejména je-li 
za bohatstvím cítit korupce, což je náš 
případ. Jen nevidím velký zájem o tato 
témata, samozřejmě postavený na solid-
ním výzkumu. Ale přiznejme si, že nejde 
jen o témata. Vždy je příjemné potkat 
bývalé kolegy a hlavně přátele, kteří se 
každoročně na zasedání ASA sjíždí. 

Máte pověst poměrně kontroverz-
ního sociologa. Čím to je?
Asi ano. Mám tendenci říkat, co si 
myslím, a jsem poměrně nekompromis-
ní v nárocích na své spolupracovníky. 
Bohužel v naší kultuře to bývá pova-
žováno za kontroverznost. Moc se tím 
ale nezbývám. Jde mi vždy o výsledek. 
A protože se snažím pro spolupráci vy-
bírat lidi podobného ražení a smýšlení, 
občas se nějaký výsledek dostaví. A to 
považuji za důležité. Ostatní je mlha, 
kterou šíří ti, kterým se nedaří a hledají, 
na koho to svést. 

Jste podle Web of Science nejci-
tovanějším českým sociologem 

a nedávno o vás Martin Weiss 
v lidových novinách napsal, že 
jste spolu s ivo Možným a Jiřím 
Večerníkem pařili k nejlepším ana-
lytikům české společnosti 90. let, 
které dosud nikdo nenahradil. těší 
vás to? Máte nějaký recept na to, 
jak se stát nejcitovanějším českým 
sociologem?
Rozhodně mě netěší, že sociologie v čes-
kém veřejném prostoru vyklidila pole. 
V tom má Martin Weiss pravdu. Poctivá, 
ideologicky nezatížená, ale občansky an-
gažovaná a analyticky dobře vyzbrojená 
sociologie tady už řadu let opravdu chybí. 
A pokud jde o tu trojici jmen, kterou Mar-
tin Weiss zmínil, tak ta má svoji generační 
logiku. Ivo Možný byl můj učitel a vzor, 
i když mě vlastně nikdy přímo neučil. 
Je to prototyp sociologa s obrovským 
citem pro sociální problémy a s velkým 
talentem složité věci podat srozumitelně 
a pro jejich analýzu nadchnout ostatní. 
Jiří Večerník je mi generačně blíž, ale 
i jeho považuji za svého učitele. Zatímco 
u Možného jsem se, obrazně řečeno, učil 
sociologicky myslet, u Jiřího Večerníka 
jsem se učil sociologicky psát. A u Ro-
berta Hausera z Wisconsinské univerzity 
jsem se na konci osmdesátých let přestal 
bát náročných statistických metod, bez 

Rozhovor s Petrem Matějů



06

Xadonia 02/13 téMa Vydání

nichž opravdu dobrou sociologii nejde 
dělat, natož v ní pak uspět i za českými 
humny. A to je celý recept: mít dobré 
učitele, vyhmátnout velké téma, umět 
udělat poctivou analýzu a publikovat, 
publikovat a zase publikovat. Ze všeho 
nejvíc mě ale těší, že ten recept funguje. 
Mladí čeští sociologové, kteří – mohu-li to 
tak říci – prošli mýma rukama, dnes patří 
v nastupující generaci k těm nejlepším 
a moc bych si přál, aby to byli oni, kdo 
jednou vyvede českou sociologii z krize, 
v níž se teď nachází. 

není to trochu přehnané tvrdit,  
že sociologie je u nás v krizi? 
Ne, není to přehnané. Jako akademická 
disciplína se česká sociologie ve světě 
moc neprosazuje. Když jsme na počátku 
devadesátých let publikovali stati o so-
ciální a politické transformaci, světová 
sociologie to silně reflektovala a byli 
jsme hojně citováni. To ale bylo spíše 
tématem, než naší excelencí. Teď už toto 
téma není tak zajímavé a prosadit se pu-
blikacemi na v současné době aktuální 
témata není v ostré konkurenci vůbec 
snadné. To je ale problém všech národ-
ních sociologií v postkomunistických ze-
mích. Bude to trvat ještě hodně dlouho, 
než se nám bude dařit třeba jako Holan-
ďanům, kteří dnes mají ve světe vynika-
jící pověst. Česká sociologie ale selhává 
i jako disciplína s možnými praktickými 
vyústěními. A přitom její potence jsou 
značné. Ověřil jsem si to v době, kdy 
jsem připravoval reformu středního 
a vysokoškolského vzdělávání. Rozsáhlé 
výzkumy studentů středních a vysokých 
škol, které jsme v té době udělali, hodně 
pomohly lépe specifikovat cíle i nástroje 
reformy a hlavně se vyzbrojit věcnými 
argumenty pro veřejné debaty s odpůrci 
reforem. To, že se nakonec žádné refor-
my neuskutečnily, ale nelze klást za vinu 
sociologii. To je náš národní syndrom, 
vyhýbat se hlubokým změnám, i když 
už všichni vidí, že to bez nich nepůjde. 
Nakonec vždy zvítězí partikulární zájmy. 
Na druhou stranu, to že je naše sociolo-
gie v krizi, je určitá šance pro ty, kteří se 
rozhodnou v ní prosadit právě určitým 
obratem k praktičnosti. Domnívám se, 
že to je výzva i pro naši školu. Studenti 
by to určitě ocenili. 

Čeho chcete dosáhnout jako 
právě jmenovaný děkan Fakulty 
sociálních studií VŠFS a čeho jako 
předseda Grantové agentury?

Jako děkan bych rád na naší škole posí-
lil pozici sociálních analýz provázaných 
s ekonomickým výzkumem. Myslím, že 
tím bychom se mohli dlouhodobě pro-
filovat a získat tak konkurenční výhodu 
nad ostatními školami. Zatím vidím 
minimálně dvě silná témata na pome-
zí sociologie a ekonomie, prvním je 
formování a zhodnocování kompetencí 
ve vazbě na konkurenceschopnost, 
druhým pak legitimita ekonomických 
nerovností a sociální spravedlnost. 
Pokusím se pro uskutečnění této před-
stavy najít ve škole a zejména na fakultě 
spojence. 

Pokud jde o GA ČR, kromě udržení 
dobré pověsti této instituce, chci hlavně 
dosáhnout toho, aby se nad společen-
skými a humanitními vědami přestali 
badatelé z ostatních vědních oborů 
soucitně ušklíbat a brát je jako jakési 
přívěsky pro okrasu. Není to ale snadné, 
protože v řadě humanitních a společen-
sko-vědních oborů stále vládne taková 
trochu socialistická představa, že bádání 
je užitečné samo o sobě a o výsledek 
tak moc nejde. Nejsem proti tomu, 
aby se pěstovaly obory zušlechťující 
ducha a obohacující kulturu, ale k tomu 
je určeno institucionální financování. 
GA ČR financuje účelově. Proto bylo 
třeba zejména u těchto oborů zpevnit 
kritéria jak pro udělování grantů, tak pro 
hodnocení výsledků bádání, což se mys-
lím podařilo. Protesty těch, kterým se to 
nelíbí a jejichž šance na granty logicky 
klesly, jsem zatím díky podpoře ostat-
ních členů předsednictva GA ČR ustál. 
Většina však nová pravidla přijala, což 
mi umožnilo nejen udržet, ale dokonce 
zvýšit podíl prostředků alokovaných 
na granty z těchto oborů. Mám ještě 
tři roky na to v tomto úsilí pokračovat. 
Přátele si tím člověk zrovna nenadělá, 
spíše naopak, ale i tady mě zajímá hlav-
ně výsledek a ten by měl být měřitelný. 
Mezinárodní audit české vědy, jehož zá-
věry byly zveřejněny minulý rok, mluví 
o GA ČR dost jasně: „Grantová agentura 
je výkonná a efektivní … V kontextu 
toho, že dřívější postupy financování byly 
považovány za svévolné a podléhající 
vlivům, je samozřejmě velmi důležité mít 
nastaveny procesy, které nejsou pou-
ze spravedlivé, ale také transparentní 
a naprosto čisté." Takže i kdybych toho 
na GA ČR za další tři roky, které mi ještě 
zbývají, nedokázal o moc víc, nebudu se 
za výsledek stydět. A o to přeci běží.

Jméno: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
Věk: 63
Stav: ženatý
Počet dětí: 2
Vzdělání: FF UK, Praha (PhDr. 1972)
UW Madison, USA (postdoktorská stáž 
1987), MU Brno (Ph.D., habilitace 1999, 
profesura 2005), Fulbrigth New Century 
Scholars Program (2006–2007)
Jazyky: aktivně anglicky, pasivně rusky 
a francouzsky

Čím se živí:
sociologií – výzkumem i výukou

kde se angažuje:
● děkan FSS VŠFS 
● předseda Grantové agentury ČR
● zakládající člen think tanku ISEA, do 

roku 2006 jeho předseda
● členství ve vědeckých radách 

univerzit
● člen Americké sociologické asociace

koho respektuje: 
obecně pracovité lidi, kteří si 
dokáží stát, za tím, co říkají či píší, 
a nemění názory podle okolností, 
z učitelů I. Možného (FSV MU Brno) 
a R. M. Hausera (UW Madison) 

koho nerespektuje: 
lenochy, lidi bez názoru a podrazáky

nejlepší koncert, který navštívil: 
Bruce Springsteen (New York, 2001)
Bruce Springsteen (Praha, 2012)

Osobní data
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Společnost MaFra, a. s., která sdru-
žuje pod svou střechou produkty ze 
všech oblastí mediálního trhu, od 
novin (MF dnES, lidové noviny, Me-
tro) přes internetové portály (idnES, 
jobdnES, atd.), rádia, televize i vlast-
ní tiskárny MaFraPrint, se opět 
stala pro akademický rok 2013/2014 
mediálním partnerem Vysoké školy 
finanční a správní. 

Uzavřené partnerství umožní obou-
strannou širokou spolupráci na poli 
inzerce a propagace, podporu zajíma-
vých projektů a umožní každodenní 
odběr novin MF DNES a Lidové noviny 
pro potřeby školy. 

každý den v MF dnES
● Zpravodajství z domova i ze světa 

a komentáře
● Rozšířené zpravodajství z vašeho 

regionu
● Ekonomické zpravodajství a pravi-

delné denní přílohy
● Zpravodajství ze sportu a kultury, 

TV program

navíc tři magazíny a specializova-
né přílohy pro každý den
Pondělí – magazín ONA DNES – za-
jímavosti a novinky ze světa moderní 
ženy.
ÚtErý – příloha PENÍZE – radí, jak hos-
podařit s pěnězi, nabízí tipy na výhodné 
investice a užitečná srovnání bank, 
pojišťoven a jejich produktů.
StŘEda – MAGAZÍN DOMA DNES – 
magazín plný zajímavostí o bydlení, 
zahradě a hobby.
ČtVrtEk – MAGAZÍN DNES + TV – mo-
derní barevný magazín plný zajímavého 
čtení s rozsáhlým televizním progra-
mem.
PátEk – příloha ZDRAVÍ a příloha TEST 
– nezávislé testy potravin, elektrospo-
třebičů, dalšího zboží a služeb. 

SoBota a nEdělE – Víkendové vydání 
má rozšířenou strukturu. Zpravodajství 
je doplněné o rozhovory s osobnostmi 
z politické či obchodní sféry + magazín 
VÍKEND DNES.

každý den v lidových novinách 
rubriky
DOMOV, SVĚT, KULTURA, NÁZORY, PUB-
LICISTIKA, PENÍZE & BYZNYS, SPORT. 
První část novin je věnovaná domá-
cím a zahraničním událostem, kultuře 
a komentářům.

Ve druhém sešitu novin, příloze PENÍZE 
& BYZNYS, lze každý pracovní den najít 
až osm stránek aktuálních ekonomic-
kých informací z domova a ze světa. 
Díky posílenému ekonomickému 
zpravodajství jde o soustavný přehled 
z dění ve firmách, na trzích a všech 
klíčových odvětvích. Druhou složku 
novin tradičně uzavírá sportovní rubri-
ka, TV program a stránka Lidé.

Pravidelné přílohy ln
SPort – informace ze světa sportů 
a sportovních soutěží, v pondělí v roz-
šířené podobě, sportovní výsledky.
akadEMiE – jediná pravidelná dení-
ková příloha o školství a vzdělávání na 
českém trhu. Vychází každé úterý. 
MEdiCína & Věda – pravidelná dení-
ková příloha o medicíně a o novinkách 
ve vědě. Příloha vychází každou středu.
PEnízE & ByznyS speciál – rozšířené 
čtení o byznyse, velká témata, rozho-
vory, analýzy. Vychází každý čtvrtek.
oriEntaCE – nejrenomovanější de-
níková příloha o současném myšlení, 
kultuře a umění Orientace pravidel-
ně získává ceny v soutěži European 
Newspaper Design. Dvanáct stran 
vychází každou sobotu.
rElaX – víkendová příloha o mo-
derním životě. Věnuje se vztahům, 
gastronomii, módě, moderní architek-

tuře i automobilům. Vychází každou 
sobotu.

Magazíny ln
PátEk ln – inteligentní magazín Lido-
vých novin. Rozhovory s osobnostmi, 
unikátní reportáže, originální témata. 
Věnuje se nejnovějším trendům ve spo-
lečnosti. Sleduje módu i gastronomii. 
Vychází každý pátek. 
ESPrit ln – nabízí čtenářům inspira-
tivní články o životním stylu, kariéře, 
módě, umění, cestování. 

Celý rozsáhlý projekt navazuje na 
dlouhodobé partnerství v minulosti 
a zajišťuje maximální synergický 
efekt vzájemné podpory a koope-
race.

MAFRA, a. s., se snaží cíleně podporovat 
vzdělávání v ČR, o čemž svědčí i další 
funkční projekty na podporu škol, jako 
například Studenti čtou a píší noviny. 
V tomto projektu středoškolští stu-
denti reagují na témata daná MAFROU 
a jejich články pak vycházejí v MF DNES 
v celostátním vydání na stránce věno-
vané projektu.

obě strany věří, že tento rok bude 
plodný a zajímavý a naše spolupráce 
bude skvěle fungovat.

Pokračování úspěšné
spolupráce se společností

MAFRA MAFRA // text
Archiv // foto
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Přesto, že studenti VŠFS měli prázd-
niny, výuka v budově na Estonské 
pokračovala. Pod vedením prorek-
tora Petra Budinského přivítal tým 
zahraniční spolupráce a tým MBa, 
MPa a BSBa studijní skupiny z něko-
lika partnerských univerzit. 

zaběhnutá tradice
Letní škola na Vysoké škole finanční 
a správní není žádnou novinkou, tento 
rok tomu bylo již po čtvrté, co jsme 
připravili program pro studenty ze 
City University of Seattle. Poprvé se 
Letní školy na VŠFS zúčastnili studenti 
z UPAEP (Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla) a CETYS High 
School. Celkem 54 studentů podniklo 
cestu přes půl zeměkoule, aby získalo 

jak studijní, tak i kulturní zkušenosti 
nejen z prostředí České republiky. 
Po prvních a trochu hektických dnech 
posledních příprav a běhání na letišti 
s cedulkou „VŠFS Summer School 2013“ 
se konečně v klidu všichni setkává-
me v Konferenčním centru VŠFS na 
slavnostním zahájení akce. Studenty 
jsme seznámili s prostředím, ve kterém 
budou po dobu svého pobytu působit, 
a s plánem aktivit, které jsme pro ně 
připravili. Kromě výukového programu 
zaměřeného na „European Studies“ 
nebo „Project Management“ je čekala 
také řada kulturních akcí a exkurzí v ná-
rodních i nadnárodních společnostech.

V prvních dnech se uskutečnila 
návštěva mexické ambasády 

a prohlídka Prahy s odborným 
výkladem, kterého se ujal vyučující 
předmětu pro zahraniční studenty 
„Czech History and Culture“ Petr 
David. Už během těchto akcí se na 
Facebooku začaly objevovat fotografie 
a nadšení studentů z jejich „Evropského 
dobrodružství“ začalo být zřejmé. 
Po úvodních seznamovacích dnech se 
studenti dočkali první výuky. Ta probí-
hala pod vedením zkušených lektorů ze 
CityU a VŠFS, jako jsou Simon Gordon-
-Smith, Mitchell Young, Jiří Šnajdar, 
a části výuky se ujali Petr Budinský 
a Karel Havlíček.

Projekty
Dvě skupiny „European Studies“ během 
svého krátkého studijního pobytu 

VŠFS

Summer school 2013
Mezinárodní zkušenosti pro mexické studenty pod vedením 
Vysoké školy finanční a správní během Letní školy 2013

Xadonia 01/13 téMa Vydání

Zuzana Heranová, Petr Částka // text
Archiv // foto

unforgetable 
experience

organizers 
were great, 
could not be 
happier

fell in love
with Prague 

and the
Summer School
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Where are you from?
I am from Azerbaijan, Baku.

if you are studying master degree, which 
school you studied before?
Before I studied at Moscow State Open Uni-
versity, Baku Branch.

Why did you decide to study in the Czech 
republic and you have chosen our school?
I decided to study in Czech Republic be-
cause I like culture of this country. I choosed 
VSFS because it is one of the best private 
university in CR.

How do you rate study at VSFS, which 
subject interested you most and what 
teacher you most concerned about?
I like teachers collective at VSFS, it is friendly 
and all teachers are good in explanation 
subjects.

Could you tell us a topic of your thesis?
Topic of my thesis is the "Financial Enginee-
ring within Cohesion Policy 2014–2020".

What about after graduation? What are 
you going to do and in which country? are 
you planning to stay here, go home or go 
somewhere else in the world?
After graduation I would like to be SME in CR 
as SME’s is 99,8 % of CR. In my opinion in CR 
exists very good conditions for SME’s. I would 
like to stay in CR but also I would like to go 
back home. Actually, I would like to spend my 
life in both cities Prague and Baku.

How do you like the Czech republic? What 
are you most excited about?
As I mentioned before I like culture of CR, 
friendly people. I’m excited in Architecture 
of the city of Prague, I think it is one of the 
most beautiful city in the world.

Prague is a lively city. How have you spent 
your free time?
My hobby is photographying so when I have 
free time I take my camera.

So, in conclusion we would like to know 
how do you like our cuisine, what do you 
think of the local cuisine?
I like Czech cuisine, it is delicious my favorite 
meals are "Veprjove svinoe koleno, knedliki, 
sveckova" but I think there is a lot of deli-
cious food which I haven’t try yet. Actually 
I am in progress of trying food.

Pozn. redakce: rozhovor neprošel jazykovou úpravou

Rozhovor se zahraničním studentem VŠFS Habibem Mammadovem 

zpracovaly téma uvedení produktu nebo služby 
z Mexika na evropský trh. Vznikly opravdu zajímavé 
prezentace, za vyzdvihnutí a zhlédnutí rozhodně 
stojí video středoškoláků ze CETYSu, které je na You-
Tube k nalezení pod názvem „VSFS/CetysUniversidad 
–Prague“. Třetí skupina, zaměřená na téma „Project 
Management“, během svého pobytu zpracovávala 
zadaný projekt „Trust Bridge“. 

Výlety
Největší atrakcí během Letní školy byl víkendový 
poznávací zájezd do Vídně. Kromě prohlídky města 
s výkladem jsme měli možnost navštívit Schönbrunn 
nebo muzeum, ve kterém je uložena maska Aztécké-
ho vůdce Montezumy. 
Dalším z připravených výletů byly návštěvy Českého 
Krumlova a jeho dominanty – zámku, který nás oslo-
vil svou historií a malebností, Kutné Hory a místní 
mincovny, muzea a stříbrných dolů, kde jsme se 
dozvěděli o životě horníků a „viděli“ absolutní tmu. 

Vše má svůj konec
Zakončení Letní školy jsme pojali v tradičním čes-
kém stylu, a to večeří ve středověké krčmě U krále 
Brabantského. Přivítání v podobě odhození půllitrů 
na stoly nás zbavilo počátečních obav, že Mexičané 
svým nadšením a temperamentem krčmu zboří. 
Během večera vystoupili žongléři, kejklíři a polykači 
ohně.

V průběhu celého pobytu jsme se zájmem sledovali 
motivaci, nadšení, skvělou práci a kreativitu všech 
účastníků Letní školy. I pro nás to byl nezapomenu-
telný zážitek. V budoucnosti bychom rádi navázali na 
získané zkušenosti a přivítali dvakrát více studentů.

Xadonia 02/13 StudEnti

I had rich interpersonal and cultural 
exploration experiences as well as 
inspiring academic and business 
lessons, and I believe the students 

would all say the same 

Lakeisha Jackson 
CityU program coordinator
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Častěji se také v týmu zahraniční spo-
lupráce setkáváme s výjezdy akade-
mických i neakademických zaměst-
nanců v rámci tohoto programu, s tím 
rozdílem, že se jedná o jednotýdenní 
pobyty. V minulých letech jsme měli 
možnost vyslat až 4 zaměstnance, 
v akademickém roce 2012/2013 se 
po navýšení grantu mohlo mobility 
zúčastnit 8 zaměstnanců. Podobně 
jako studenti, mohou si i zaměstnan-
ci vybírat ze čtyřiceti partnerských 
univerzit v osmnácti zemích, které 
jsou uvedené na webu VŠFS. Pod-
mínky pro účast na tomto programu 
jsou k dispozici na intranetu, ale rádi 
vás uvítáme i na našem oddělení. 

V červnu tohoto roku se pro získání 
nových zkušeností rozhodly dvě člen-
ky rektorátu lucie Finová a zuzana 
Balžanková a vypravily se na týden 
do Řecka. 

t.E.i. of athens – tak trochu jiná 
škola
V rámci programu Erasmus jsme měly 
možnost navštívit jednu z předních 
athénských vzdělávacích institucí – 
Technological Educational Institution. 
Kampus Institutu se nachází mimo 
hlavní centrum města a je dostupný 
prostřednictvím několika pravidelných 
autobusových linek. Málokterý spoj 
ale jede na čas a kromě pravidelných 

zastávek pro danou linku autobus ob-
čas zastaví i na zastávkách jiných linek, 
kde přibírá další cestující. Vsadit si na 
takovéto cestě můžete pouze na to, že 
většina mladých lidí, kteří s vámi cestují, 
bude vystupovat tam, kde vy.

Srdečné přivítání
Naše návštěva začala v International 
Relations Office, která se jako jediná 
nachází mimo prostory kampusu. Tady 
nás přivítala vedoucí kanceláře Joan-
na Giareni, která se stará o zahraniční 
hosty a seznámila nás s historií a cho-
dem Institutu. Poté jsme se připojily 
ke kolegům z Turecka a společně jsme 
šli na prohlídku nově zrekonstruova-

Erasmus 
nejen pro studenty

Možnost zúčastnit se během studia dlouhodobého výměnného 
pobytu v rámci programu Erasmus pro studenty na Vysoké 

škole finanční a správní si již vybudovala své místo. 

 Zuzana Heranová, Lucie Finová, Zuzana Balžanková // text
 Lucie Finová, Zuzana Balžanková // foto
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né moderní knihovny, která se stala 
chloubou školy. Institut se zaměřuje na 
výuku celé škály oborů – od společen-
skovědních až po technické. Můžete 
tady vystudovat i tak zajímavé obory, 
jako je restaurátorství antických děl. 
Škola je rozdělena na 5 fakult, které se 
dále člení na 36 jednotlivých kateder. 
Se svými téměř 35 000 studenty je třetí 
největší vzdělávací institucí v Řecku. 
Vedle řeckých studentů škola poskytuje 
v překvapivě velké míře vzdělání stu-
dentům zahraničním, například Turkům 
a Arabům. 

atmosféra školy
Atmosféra ve škole je příjemně kosmo-
politní. Každá z fakult sídlí v samostatné 
budově, které jsou vzájemně propojeny 
dlouhým středovým koridorem. Najdete 
zde mnoho speciálně upravených 
učeben, které slouží převážně k prak-
tické části výuky. Na rozdíl od mnohých 
našich univerzit celý administrativní 
aparát T.E.I. sídlí v jedné budově – od 
sekretariátu prezidenta až po studijní 
oddělení. Důvodem je hlavně prak-
tičnost a také snaha o ulehčení práce 
studentům, kteří by jinak museli složitě 
pobíhat po celém kampusu. Během 
naší návštěvy jsme měly možnost setkat 
se a promluvit si s několika profesory 
z Fakulty ekonomie. Celé odpoledne se 

nám věnovala paní prof. Vicky Katsoni, 
se kterou jsme si blíže prohlédly fakultu 
včetně jejího zázemí.

drobné rozdíly v životě studentů
Přestože byl už konec června a u nás 
začíná zkouškové období, tady pano-
val čilý studentský ruch. Semestr zde 
končí až poslední den v červnu, pak 
mají studenti měsíc zkouškové období. 
Začátkem srpna se celý Institut uzavře 
a všichni mají zasloužené prázdniny. 
Když jsme během prohlídky prochá-
zely hlavním koridorem, ohromilo nás 
kromě počtu studentů i velké množství 
malých stánků prodávajících šperky 
a drobné ručně vyráběné předměty. 
Také tady bylo několik prodejců nápojů 
– od kávy až po ledovou tříšť. Mezi tím-
to vším posedávaly skupinky studentů 
a živě diskutovaly, svačily nebo jen 
odpočívaly.

opojný nikotinový dým
Překvapivým zjištěním pro nás bylo, že 
v celém komplexu budov s výjimkou 
učeben je dovoleno kouřit. Na popelní-
ky tady narazíte pomalu častěji než na 
odpadkové koše. Styl výuky je tady také 
trochu odlišný – Institut klade velký 
důraz na praktickou část výuky a na 
seznámení studentů se všemi aspek-
ty jejich budoucího povolání. Pokud 

například studujete hotelový manage-
ment s vidinou, že z vás jednoho dne 
bude úspěšný ředitel hotelu, v prvních 
semestrech na T.E.I. si vedle výuky 
ekonomie, managementu, financí atd. 
vyzkoušíte také práci v hotelové kuchy-
ni, seznámíte se se zásadami stolování, 
prací barmana nebo číšníka. Pro tyto 
účely má každá fakulta již zmíněné 
speciální učebny. V jednu chvíli tak 
například stojíte uprostřed učebny a ve 
druhé se ocitnete v dobře zásobeném 
baru.

krize se projevuje i zde
I na takto velké škole, jakou T.E.I. beze-
sporu je, se podepisuje úbytek studen-
tů způsobený stále probíhající hospo-
dářskou krizí. Přese všechno se škola 
snaží studentům i nadále vycházet 
maximálně vstříc a zkvalitňovat služby, 
které jim poskytuje. Vedle již zmíněné 
knihovny tady funguje restaurace, která 
studentům připravuje čerstvé obědy, 
studenti mají zdarma k dispozici kvalit-
ně vybavené fitcentrum, volejbalové či 
tenisové kurty. Část pozemku kampusu 
tvoří les, ve kterém Institut každoročně 
pořádá školní slavnosti.

návštěva t.E.i. pro nás byla zajíma-
vou zkušeností a můžeme ji všem 
doporučit.



Studijní programy oborů Business 
Management and Corporate Finance 
a Marketing Communication kopírují 
dlouhodobě největší a nejatraktiv-
nější obory VŠFS – Řízení podniku 
a podnikové finance a Marketingová 
komunikace. 

zvyšující se zájem o studium
Zájem o obory vyučované v angličtině 
se rok od roku zvyšuje doslova geo-
metrickou řadou. V roce 2012 úspěš-
ně absolvovalo prvních 15 studentů 
magisterské studium oboru Business 
Management and Corporate Finance, 
v akademickém roce 2012/2013 jsme 
evidovali již 153 studentů obou anglic-
kých oborů na bakalářském i navazují-
cím magisterském stupni! 

Těší nás, že se na tyto obory hlásí 
uchazeči doslova ze všech koutů světa, 
nenechají se odradit ani administrativ-
ními překážkami spojenými se získáním 
studentského víza či uznáním předcho-

zího vzdělání v zahraničí. V přihláškách 
pro akademický rok 2013/2014 kromě 
uchazečů z Evropy a zemí bývalého 
Sovětského svazu evidujeme například 
uchazeče z Asie (Indie, Korea, Čína, 
Pakistán…), Afriky (Nigérie, Kamerun, 
Ghana…) či Mexika a USA. 

Profesionální přístup
Uchazeči mohou na VŠFS počítat 
s profesionálním přístupem administra-
tivních pracovníků i pedagogů od jed-
noduchého podání přihlášky ke studiu 
prostřednictvím internetových stránek 
po státní závěrečnou zkoušku. Veškerá 
komunikace s uchazeči i studenty pro-
bíhá v angličtině, aby studenti maximál-
ně využili všech možností zdokonalit 
se v jazyce, který v naprosté většině 
případů není jejich mateřským. Proto 
je samozřejmé, že uchazeči o studium 
v angličtině musejí prokázat znalost ja-
zyka v náročném přijímacím testu. Aby 
mohli úspěšně skládat zkoušky a napsat 
závěrečnou práci, budou koneckon-

ců muset zvládnout veškerá úskalí 
odborného jazyka v mluvené i písemné 
podobě.

Špičková výuka
Důkazem toho, že pedagogové (kteří 
patří ke špičkám svých oborů v Česku 
i v zahraničí) studenty nikterak nešetří, 
jsou některé náročné zkoušky, které se 
většině studentů daří s vypětím všech 
sil zvládat až napodruhé či napotřetí. 
Při státních závěrečných zkouškách 
však pedagogové konstatují, že znalosti 
i prezentační dovednosti studentů 
těchto náročných oborů jsou nadprů-
měrné, což svědčí o zodpovědném 
přístupu studentů ke studiu i k přípravě 
na zkoušky. 

Část studentů navíc studuje spojené 
studijní programy Bc. + BSBA nebo Ing. 
+ MBA, které VŠFS nabízí ve spolu-
práci s americkou City University of 
Seattle. Tyto studijní programy (tzv. 
Joint Degree) nabízejí značné finanční 
zvýhodnění a zároveň i časovou úsporu, 
protože část předmětů obou typů studií 
je vzájemně uznávána. 

Multikulturní univerzita
Národnostní i rasová pestrost studentů 
anglických studijních programů jsou zá-
rukou navázání zajímavých profesních 
i přátelských kontaktů, což dokazují 
anglicky diskutující hloučky studentů, 
které je možné potkat na chodbách 
univerzity či ve studentském klubu 
TIM. VŠFS je ctí i radostí, že tvoří půdu 
pro tuto přátelskou a tvůrčí atmosfé-
ru. Našim cílem jsou spokojení a hrdí 
absolventi, kteří dále šíří povědomí 
o vysoké kvalitě studijních programů 
VŠFS v České republice i v zahraničí. 

Zahraniční studenti 
na Vysoké škole finanční a správní 
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Markéta Krsková // text
Daniel Hamerník // foto VŠFS již třetím rokem nabízí tuzemským 

i zahraničním uchazečům prestižní akreditované 
obory vyučované v anglickém jazyce. 

       Nejedná se jen o výlet!
O tom, že zahraniční studenti nepřijeli do Prahy jen na výlet, svědčí i nadprůměrné výsledky testů.

Xadonia 02/13 StudEnti
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doktorské studium na naší univerzitě 
bylo zahájeno počátkem roku 2009. 
na Vysoké škole finanční a správní 
je (zatím) otevřen pouze jeden obor 
doktorského studia, a to Finance. 
V současnosti u nás studuje 22 dok-
torandů, z toho pět v prezenční for-
mě, zbývající v kombinované formě. 
další čtyři doktorandi mají přerušené 
studium. 

Charakter studia
Doktorské studium, ať probíhá na jaké-
koliv vysoké škole, má charakter vědec-
ké přípravy. Je určeno zájemcům, kteří 
chtějí svou pracovní kariéru budovat 
buď v akademické sféře, tj. na vysokých 
školách nebo výzkumných ústavech, 
nebo v analytických odděleních stát-
ních úřadů a velkých firem, bank apod. 
Nejde o studium manažerského typu. 

Průběh vzdělání
Obsah a průběh doktorského studia na 
naší univerzitě je obdobný, jako v po-
dobných oborech na jiných vysokých 
školách. Standardní doba studia, kterou 
však málokdo dodrží, jsou tři roky. 
Studenti musí postupně složit sedm 
dílčích doktorských zkoušek (u každé 
je požadována seminární práce), dále 
státní závěrečnou doktorskou zkoušku 
a studium zakončí obhajobou doktor-
ské disertační práce. Této obhajobě 
předchází tzv. malá obhajoba, což je 
kritická diskuse k první verzi disertační 
práce, ze které vzejdou připomínky 
k jejím úpravám. Disertační práce musí 
přinést vlastní nové poznatky k rozvoji 
oboru.

Výzkumná a publikační činnost
Významnou povinnou částí studia je vý-
zkumná a publikační činnost, tematicky 
zaměřená k disertační práci. Dokto-
randi se účastní výzkumných projektů 
a musí publikovat alespoň dva články 
v časopisech s recenzním řízením 
a uskutečnit alespoň dvě vystoupení 
na konferencích s publikací příspěvků 

ve sbornících. Další studijní povinností 
je každoroční vystoupení na diskusním 
vědeckém semináři doktorandů, které 
organizuje naše výzkumné Centrum pro 
ekonomické studie a analýzy (CESTA). 
Doktorandi v prezenční formě studia 
jsou navíc zapojeni do výuky a do práce 
svého školícího pracoviště (katedry). 
Přijetí ke studiu je podmíněno složením 
komisionální zkoušky, která má odbor-
nou a jazykovou část. Další podrobnosti 
o přijímacím řízení, o studiu (např. 
studijní plány, tj. přehledy povinných 
a volitelných předmětů) stejně jako 
i témata disertačních prací, nabízená 
jednotlivými školiteli, jsou zveřejněny 
na www stránkách VŠFS. 

První absolventka
První absolventkou doktorského studia 
na VŠFS se stala PhDr. Soňa Benec-
ká, Ph.D., která své studium ukončila 
úspěšnou obhajobou disertační práce 
na téma Optimal Amount and Structu-
re of Foreign Exchange Reserves dne 
25. 6. 2013. Práce byla napsána v anglič-
tině, což naše studijní předpisy umož-
ňují, jde však, alespoň zatím, o výjimku. 
Školitelem doktorandky byl doc. Ing. 
Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA, 
pedagog z Katedry financí. 

disertační práce
Obhájená práce se vyznačuje vysokou 
odbornou úrovní a originálním příno-
sem. To bylo oceněno i v posudcích tří 
oponentů. Podle doc. Zuzany Kučerové 
(VŠB-TU Ostrava): „Ve třetí kapitole je 
obsažen popis trendů týkající se aku-
mulace devizových rezerv a následuje 
samotná empirická analýza provedená 
autorkou, zaměřená především na 
zjištění rozdílů v držbě devizových 
rezerv mezi analyzovanými zeměmi či 
regiony a zjištění příčin těchto rozdí-
lů. Právě tuto analýzu lze považovat 
za největší přínos práce a zcela jistě 
přináší originální závěry.“ Obdobně 
oponent Ing. Jan Brůha (ČNB) konstatu-
je: „Přidanou hodnotu disertační práce 

vidím zejména ve dvou oblastech: 
(i) část 3.1 obsahuje detailní diskusi 
navržených determinantů devizo-
vých rezerv, a to jak z ekonomického 
pohledu (proč je daná veličina vůbec 
uvažována), tak i z pohledu statistické-
ho (charakter dat), a (ii) část 3.2 používá 
inovativní ekonometrické metody 
(bayesovské průměrování modelů), 
které – podle mých znalostí – nebyly 
v dané oblasti dosud aplikovány.“ Také 
oponent doc. Jaroslav Brada (VŠFS) 
uvádí: „Za hlavní přínos disertační práce 
považuji především pokus (v kapitole 
třetí) o identifikaci faktorů, které vedly 
v minulém desetiletí centrální banky 
k akumulaci devizových rezerv.“

Výborné studijní výsledky
Doktorandka vykazovala během svého 
studia výborné výsledky. Kromě sklá-
dání potřebných zkoušek se mimo jiné 
zapojila do soutěže pro mladé ekonomy 
o Cenu prof. Františka Vencovského, 
kde se v roce 2011 umístila na 3. místě. 
Také její publikační činnost má nad-
průměrný rozsah i kvalitu. Je spoluau-
torkou dvou článků v impaktovaném 
časopise Finance a úvěr, publikovala 
jeden článek v recenzovaném časopise, 
dva příspěvky na konferencích, řadu 
článků v seriálových publikacích České 
národní banky a další. Je zapojena ve 
výzkumném projektu podporovaném 
Grantovou agenturou ČR (GA ČR). Svou 
kvalifikaci obohatila (s podporou VŠFS) 
také zahraničními studijními zkušenost-
mi při pobytu na univerzitě v italském 
městě Lecca. 

závěrem
Krátce řečeno byla Soňa Benecká výbor-
nou doktorandkou, kterou nám může 
závidět každá univerzita. Přejme si, aby 
tato vysoká odborná úroveň našich 
doktorandů přetrvávala. 

Mojmír Helísek // text
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Paní doktorko, jaké dojmy ve 
vás zanechala naše výuka? 
Považujete obsah absolvovaných 
předmětů za aktuální a přínosný? 
doporučila byste garantovi oboru 
se na některé předměty kriticky 
zaměřit? 
Výuka na doktorském programu VŠFS 
naplnila mé očekávání, přičemž rozsa-
hem určitých témat a jejich aktuálností 
leckdy i překvapila. Pro mne byly pří-
nosné zejména přednášky prof. Fraita 
v oblasti finanční stability, jelikož právě 
tento obor zaznamenal v posledních 
letech výrazný posun dopředu. Je skvě-
lé, že se podařilo VŠFS přilákat přední 
odborníky v akademické sféře. 

a jak jste byla spokojena s orga-
nizační stránkou studia, s komu-
nikací s naším administrativním 
aparátem, s nabídkou odborných 
akcí a podobně? a prosím, nijak 
nás ve své odpovědi nešetřete. 
Ať jsem komunikovala na VŠFS s kým-
koliv, vždy jsem se setkala s maximálně 
vstřícným přístupem. Některé organi-
zační kroky tedy vyžadovaly vyšší míru 
formálnosti, ale to je pochopitelné 
vzhledem k tomu, do jaké míry se škola 
snaží o transparentnost. 

Co vám při studiu dělalo největší 
problémy? zkoušky jste skládala 
pravidelně, publikační činnost 
vám šla také dobře, absolvovala 
jste mezinárodní mobilitu... Vy jste 
možná žádné problémy se studiem 
neměla? 

Vzhledem k mé dlouholeté praxi 
v oboru byly mé startovací podmínky 
oproti kolegům v ročníku neporovna-
telné. Studium jsem si pak zvolila jako 
motivační program dále své znalosti 
rozvíjet, což právě setkávání na aka-
demické půdě podporuje. Seminární 
práce mi tak pomohly vytvořit základ 
pro disertaci i vlastní výzkum. Jedinou 
komplikací (ne však překážkou) bylo, 
že seminární práce jsem musela psát 
v českém jazyce, zatímco disertace je 
v jazyce anglickém.

Povinnou součástí studia je také 
publikační činnost doktorandů 
s přesně stanoveným minimem. 
S tím však někteří doktorandi 
těžce zápasí. Jak hodnotíte 
náročnost našich požadavků? 
Vzhledem k požadavkům ostatních 
vysokých školy jsou nároky VŠFS 
relativně rozumné a odráží snahu 
vést studenta na doktorském studiu 
k publikační činnosti. Na druhou 
stranu ale nejsou nadměrné, protože 

teprve ukončení doktorského studia 
lze považovat (stejně jako v zahra-
ničí) za začátek vědecké kariéry. Dle 
mého názoru tedy není nezbytné nutit 
studenty publikovat v časopisech s im-
paktovaným faktorem, když se teprve 
specializují. Je však nutné studentům 
opakovat, že důležitá je jistá dávka 
motivace pro vlastní práci a dobře 
nastavit kontrolní mechanismy. Na 
druhé straně témata disertačních prací 
mají relativně na VŠFS větší rozptyl než 
bych u oboru Finance čekala. To může 
studentům poněkud znesnadnit nejen 
studium, ale i zapojení do ostatních 
aktivit, včetně vytváření spolupráce 
mezi nimi. 

některé školy prodloužily 
standardní dobu doktorského 
studia ze tří let na čtyři roky, což 
vysokoškolský zákon umožňuje. 
Jaký je váš názor, měli bychom 
to udělat i my? zaregistrovala 
jste v tomto směru nějaké názory 
jiných doktorandů? 

PhDr. Soňa Benecká, Ph.D., je první absolventkou 
doktorského studia na Vysoké škole finanční a správní, navíc 
absolventkou s výbornými studijními výsledky. Její postřehy 
o našem doktorském studiu jsou proto 
vítané pro jeho další zlepšování.

Rozhovor se

Soňou Beneckou

Mojmír Helísek // text
Hana Ambrožová, Daniel Hamerník // foto

Xadonia 02/13 Věda a VýzkuM

      Obhajoba disertační práce
proběhla dne 25. června 2013. Práce 
byla vypracována v angličtině na téma:  
Optimal Amount and Structure of 
Foreign Exchange Reserves



1515

Délka je jedním z důležitých parametrů 
studia a případná změna by měla od-
rážet posun v ucelené koncepci studia. 
Pokud by bylo cílem studia v první fázi 
dál prohlubovat znalosti z magisterské 
úrovně a jen následně vytvořit prostor 
pro vlastní aktivitu, bylo by zvýšení asi 
na místě. Tříletý termín je náročný na 
splnění, protože disertaci je potřeba 
začít psát již před státní doktorskou 
zkouškou. Pokud se ale podaří dok-
torandovi začít publikační činnost již 
v prvním ročníku, pak je to reálný plán. 
Studenti ale mohou nabrat v prvním 
roce zpoždění, což se projeví na delším 
studiu nebo jeho přerušení.

zmínila jste časovou náročnost 
psaní disertační práce. Měla jste 
jiné problémy při psaní? a jak 
naložíte s výsledky svého bádání?
Disertační práce je vrcholem doktorské-
ho studia a je na ni kladen velký důraz 
jako projev samostatné tvůrčí činnosti. 
Jako relativně náročný se projevil velký 
záběr mého tématu, protože první 
články o devizových rezervách vznik-
ly v polovině minulého století. Navíc 

pokrýt téma optimální výše a zároveň 
i měnové struktury je nad možnosti 
jedné disertační práce. Musela jsem 
tedy najít rozumný kompromis mezi 
rozsahem práce a její specializací. 
Většina výzkumných prací dnes vzniká 
jako specializované články s tím, jak 
se směry bádání oddělovaly. Výsledky 
mé disertační práce se odrazí nejen 
v odborné publikaci, ale stanou se 
základem pro mnohem hlubší, ale již 
praktickou analýzu.

Jaká je role školitele při studiu 
a tvorbě disertační práce? 
a jak probíhala spolupráce se 
školitelem ve vašem případě?
Domnívám se, že školitel je pro 
studenta klíčovou osobou. Nejen, že 
určuje téma disertační práce a odborné 
směřování studenta, ale také ho kont-
roluje a motivuje k práci. Studenti před 
začátkem doktorátu mají tendenci volit 
zaměření studia podle školitele, ale 
pokud jim pak nesedne ani lidsky ani 
oborem, může nastat problém. Proto 
dávám ke zvážení, zda není vhodnější, 
když se téma disertační práci zrodí až 

v prvním roce spolupráce. Měla jsem to 
štěstí, že jak zvolené téma, tak i odbor-
né vedení doc. Komárka bylo na vysoké 
úrovni a spolupráce byla bezproblémo-
vá. Tato spolupráce pokračuje v rámci 
výzkumného projektu, který je podpo-
rovaný Grantovou agenturou ČR.

na závěr jedna otázka trochu 
osobní. Studovala jste v kombino-
vané formě studia s plným pracov-
ním poměrem. Jak jste zvládala 
studium, práci a rodinu? Máte ně-
jakou radu dalším doktorandům, 
jak si vše zorganizovat a udržet 
domácí štěstí? 
Oproti svým kolegům jsem měla výho-
du, že jsem mohla těžit ze synergií mezi 
studiem a prací, tj. témata z práce jsem 
často uplatňovala ve studiu a naopak. 
Podstatně horší bylo sladění soukromé-
ho života se studijním, ale díky ochotě 
mých blízkých tolerovat nadšení pro 
studium se i to podařilo zvládnout. Za 
což jim patří můj velký dík. 
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      3. místo
získala Soňa Benecká v soutěži pro mladé 
ekonomy o Cenu prof. F. Vencovského
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inzerce
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akademické obce VŠFS jsou zajišťovány 
informační služby zahrnující přede-
vším informace týkající se relevantních 
legislativních norem, publikačních 
příležitostí (nabídky konferencí, vě-
deckých časopisů apod.) a hodnocení 
vědecko-výzkumné a publikační čin-
nosti akademických pracovníků VŠFS 
(včetně ochrany duševního vlastnic-
tví). Evidenční činnost pracoviště pak 
zahrnuje především správu univerzitní 
databáze publikační činnosti akade-

mických pracovníků VŠFS a univerzitní-
ho repozitáře (včetně dodávek dat do 
Rejstříku informací o výsledcích – RIV). 
Toto pracoviště rovněž vede veškerou 
redakční agendu související s univer-
zitním vědeckým časopisem ACTA 
VŠFS. Neméně významnou aktivitou 
tohoto pracoviště je i agenda souvi-
sející s uskutečňováním doktorského 
studijního programu na VŠFS. V rámci 
kompletního servisu pro doktorandy 
jsou Týmem vědy a výzkumu prová-
děny všechny administrativní činnosti 
související se studentskými projekty 
financovanými z prostředků specifické-
ho vysokoškolského výzkumu.

příležitostí na financování jejich aktivit. 
Vytváří kompletní podpůrné zázemí pro 
přípravu projektových návrhů a zajiš-
ťuje plnou administrativní podporu rea-
lizace projektů včetně jejich udržitel-
nosti. V rámci přípravy mezinárodních 
projektových návrhů Grantové oddě-
lení aktivně spolupracuje při vytváření 
mezinárodních řešitelských týmů 
s využitím vlastní rozsáhlé databáze 
zahraničních partnerů z univerzitní 
i mimouniverzitní sféry. V současnosti 

Grantové oddělení zajišťuje administra-
tivní podporu probíhajícím projektům 
a projektovým návrhům GA ČR, TA ČR, 
Bezpečnostního výzkumu MV ČR, 
OPVK, OPLZZ, 7. rámcového programu, 
TEMPUS, Progress a mnohým dalším. 
Nedílnou součástí činnosti tohoto 
oddělení je pak zajištění veškerých 
činností souvisejících s činností Interní 
grantové agentury VŠFS.

tým vědy a výzkumu
Tým vědy a výzkumu je pracovištěm, je-
hož náplní činnosti jsou veškeré aktivity 
související s administrací vědecko-vý-
zkumné činnosti na VŠFS. Pro potřeby 

V první polovině roku 2013 došlo na 
VŠFS k významné události v oblasti 
grantové podpory, kdy bylo změně-
no dosavadní organizační uspořá-
dání pracovišť grantové a vědecké 
podpory na VŠFS. ke dni 1. 5. došlo 
k přesunu projektových činností, 
doposud zajišťovaných institutem 
celoživotního vzdělávání, pod dří-
vější oddělení výzkumu a vývoje. 
Hlavním důvodem této změny bylo 
využití synergických efektů sloučení 
těchto dříve samostatných pracovišť 
zabývajících se mimo jiné grantovou 
podporou a eliminace duplicitních 
činností v rámci VŠFS.

organizační změny
Prvního května tak byl na VŠFS ustaven 
nový Odbor vědy, výzkumu a operač-
ních programů, který, v souladu se sou-
časnými trendy, soustřeďuje veškerou 
agendu týkající se vědecko-výzkumné 
a grantové činnosti na VŠFS. Nově 
vzniklý odbor svou činností navazuje 
na aktivity bývalého Oddělení výzku-
mu a vývoje, které rozšiřuje především 
o podporu přípravy a realizace výzkum-
ných i dalších projektů financovaných 
ze strukturálních fondů EU. Činnosti 
svěřené nově vzniklému odboru zajiš-
ťují dvě pracoviště: Grantové oddělení 
a Tým vědy a výzkumu.

Grantové oddělení VŠFS
Grantové oddělení VŠFS se v rámci 
nové organizační struktury stává klíčo-
vým pracovištěm grantového servisu 
a projektové podpory a realizace. Pro 
akademické, vědecké a další pracovníky 
VŠFS zajišťuje kontinuální monitoring 

V první polovině roku 2013 došlo na VŠFS k významné 
události v oblasti grantové podpory, kdy bylo změněno 
dosavadní organizační uspořádání pracovišť grantové 
a vědecké podpory na VŠFS. 

Moderní grantový a vědecký servis

na VŠFS Patrik Mottl // text

Prvního května tak byl na VŠFS ustaven 
nový Odbor vědy, výzkumu a operačních 
programů, který, v souladu se současnými 
trendy, soustřeďuje veškerou agendu 
týkající se vědecko-výzkumné a grantové 
činnosti na VŠFS. 
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Další vývoj FSS a celé VŠFS bude výraz-
ně ovlivněn třemi vzájemně spjatými 
tendencemi. První, patrná již nyní, je 
zostřující se konkurence mezi vysoký-
mi školami. Demografický vývoj ještě 

několik let bude snižovat počet poten-
ciálních uchazečů o studium, zejména 
v bakalářských programech. Druhá ten-
dence plyne z poměrně rychlé saturace 
trhu práce vysokoškolsky vzdělanými 
lidmi. To se už nyní projevuje zostřující 

se konkurencí na trhu práce. Úspěch 
na trhu práce bude ve stále větší míře 
záviset na profilu absolventa, jeho 
profesionalitě a flexibilitě. Samotný di-
plom bude postupně ztrácet hodnotu. 

A konečně třetí tendence, též patrná již 
nyní, je stále těsnější prorůstání výuky 
a výzkumu, a to již na magisterské 
úrovni. Získat nebo obhájit akreditaci 
pro magisterský program bude v čím 
dál tím větší míře záviset na výzkum-

ných programech školy nebo fakulty, 
přičemž důkazem o úrovni výzkumu 
bude především úspěch v grantových 
soutěžích. Nic nového pod sluncem. 
Jen je třeba si to pospojovat a hledat 
„šém“ úspěchu.

orientace fakulty
Co z těchto tendencí plyne pro ori-
entaci Fakulty sociálních studií VŠFS? 
V soutěži o studenty, zejména za situa-
ce, kdy na veřejných školách se neplatí 
a zřejmě ještě dlouho nebude platit 
školné, nelze uspět jinak než unikátní 
nabídkou studijních oborů a směrů 
pružně reagujících na situaci na trhu 
práce. Konkurenční výhodou veřej-
ných vysokých škol jsou nižší náklady 
na studium, konkurenční výhodou 
soukromých veřejných vysokých škol je 
možnost rychleji reagovat na měnící se 
podmínky. To se plně projeví přijetím 

Vize
Fakulty sociálních studií VŠFS
Další vývoj FSS a celé VŠFS bude výrazně ovlivněn třemi 
vzájemně spjatými tendencemi. První, patrná již nyní,  
je zostřující se konkurence mezi vysokými školami.

Xadonia 02/13 zE žiVota uniVErzity

Konkurenční výhodou veřejných vysokých 
škol jsou nižší náklady na studium, 
konkurenční výhodou soukromých 
veřejných vysokých škol je možnost 
rychleji reagovat na měnící se podmínky.

Petr Matějů // text
Daniel Hamerník // foto
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zákona, který změní podmínky akredi-
tace oborů. Získat akreditaci pro určitou 
oblast vzdělávání pro celou školu (fa-
kultu) nebude snadné, ale její případné 
získání otevře prostor pro uplatnění 
výrazně inovativního přístupu k profi-
lování studijních oborů. Konkurenční 
výhoda soukromých vysokých škol, po-
kud ovšem akreditaci získají, spočívající 
v možnosti pružně reagovat (tržní prin-
cip), by mohla kompenzovat handicap 
plynoucí z vyšších nákladů spojených se 
studiem. Pokud jde o FSS a celou VŠFS, 
podstatná konkurenční výhoda by měla 
spočívat v tom, že již nyní se u nás za-
měřujeme na obory s vysokou potencí 
prolínání jinde spíše separovaných 
oborů. Mám na mysli obory ekonomic-
ké (ekonomie, byznys, management), 
sociální (sociologie, politologie, sociální 
politika) a právní (právo ve veřejné 
správě, právo v podnikání). Významnou 
potenci vidím v posunu marketingové 

komunikace blíže k marketingu a ze-
jména marketingovému výzkumu, což 
by podle mého názoru posílilo pozici 
našich absolventů na trhu práce. Stále 
ještě pro uchazeče atraktivní studium 
marketingové komunikace by pak bylo 
vhodné doplnit nabídkou studia mas-
mediální komunikace, které by jistě zvý-
šilo naši konkurenční výhodu ve srovná-
ní s ostatními vysokými školami. Nabízí 
se zde společný studijní základ těchto 
oborů a možnost vhodného propojení 
studia těchto příbuzných směrů.

Směr rozvoje
Posilovat a dále rozvíjet musíme ros-
toucí zájem cizojazyčných uchazečů 
o studium na VŠFS. Nemalý potenciál se 

rýsuje na oboru Marketing Communica-
tion, jehož případné propojení s obo-
rem masmediální komunikace v české 
i anglické mutaci by jeho atraktivitu 
mohlo jen zvýšit. 

unikátní studijní programy
A tím se dostávám ke druhé tenden-
ci. Schopnost a ochota školy nabízet 
studium v programech založených na 
prolínání jinde spíše separovaných 
oborů, bude stále významnější kon-
kurenční výhodou zejména proto, že 
absolventy mnohem lépe připraví na 
situaci proměnlivé poptávky. Vlastní 
empirické poznatky nasvědčují tomu, 
že například marketingová praxe žádá 
absolventy schopné pružné orientace 
napříč ekonomickými a sociologicky – 
psychologickými znalostmi, doplněné 
kompetencemi v měkkých dovednos-
tech. S ohledem na tyto trendy je třeba 
usilovat o architekturu oborů v duchu 
interdisciplinarity akcentující reálné 
a především rychle se měnící požadav-
ky praxe. 

Požadavky trhu práce
Je známo, že trh práce v čím dál tím 
větší míře oceňuje profesionalitu a fle-
xibilitu. Profesionalitu v tom smyslu, že 
absolvent má slušné znalosti z oboru 
(ty však rychle stárnou) a současně 

vysokou úroveň tzv. soft-
-skills, které – pokud se 
používají – nestárnou. Ideální 
absolvent v oborech, které 
naše škola nabízí (pokud 
ovšem nemíří do akademic-
ké sféry – takoví jsou spíše 
výjimkou), musí být přede-
vším zdatný analytik (základní 

profesionální výbava v daném oboru) 
a ještě zdatnější v tom, čemu se říká 
„knowledge management“ (žádný 
vhodný český ekvivalent se mi zatím 
nepodařilo vygenerovat – prostě umět 
se znalostmi aktivně pracovat, včet-
ně jejich prezentace a obnovování). 
Směřujme proto důsledněji k profilaci 
absolventů jako vzdělaných praktiků, 
na straně jedné disponujících po-
třebnou mírou teoretického vědění, 
schopnostmi kritického myšlení, ochot-
ných toto vědění průběžně obnovovat 
a adekvátně rozšiřovat. Na straně druhé 
kvalifikovaných praktických odborníků, 
schopných efektivně pracovat s do-
saženým stupněm vědění a zejména 
pak informacemi, jejich vyhledáváním, 

selektováním, tříděním s dostatečným 
analytickým přístupem. 

kvalita absolventa
Myslím, že nemůže být pochyb o tom, 
že tyto dvě kvality absolventa budou 
na trhu práce stále více oceňovány. 
A nejen to, dají absolventovi další 
konkurenční výhodu: schopnost rychle 
(analyticky) vyhodnotit latentní změnu 
a rychleji než ostatní se na ni adaptovat. 
Jednoduše řečeno, absolvent schopný 
ekonomicky myslet a předvídat, a to 
v širších sociálních a právních souvis-
lostech, které si dokáže sám analyticky 
vyhodnotit, včetně toho, co se musí 
rychle naučit, aby zůstal „up to date“, 
bude mít pro zaměstnavatele mnohem 
větší cenu, než absolvent s fixními a tře-
ba i hlubokými znalostmi o realitě, která 
se však mezitím změnila. 

A jak to vše souvisí s třetí tendencí? 
Více, než se na první pohled zdá. Nejen 
proto, že pouze školy (fakulty) s vlast-
ním, silným a originálním výzkumným 
programem budou mít šanci uspět 
v nové akreditační soutěži, ale proto, 
že budou schopné studenty vtáhnout 
do „výzkumného byznysu“, který – jako 
každý úspěšný byznys – stojí na solid-
nosti, originalitě a inovaci. 

závěrem
Myslím, že ekonomie (byznys, řízení 
i marketing), sociální analýzy (včetně 
„policy analysis“) a právo (ve veřejné 
sféře i v byznysu) mohou vytvořit „ob-
last“, pro niž získat akreditaci by nám 
mohlo otevřít cestu k modelu univer-
zity, který považuji v delší perspektivě 
za cílový: česká verze London School of 
Economics and Political Sciences. První 
a základní podmínkou úspěchu je ale 
vlastní, solidní a originální výzkumný 
program, bez toho to nepůjde a tím je 
třeba začít, protože štěstí přeje připra-
veným.
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Posilovat a dále rozvíjet 
musíme rostoucí zájem 
cizojazyčných uchazečů 
o studium na VŠFS.

       Konference Lidský kapitál
Fakulta sociálních studií VŠFS letos pořádala 
tradiční, již 16. ročník konference Lidský 
kapitál a investice do vzdělání. Akce vyvolala 
u odborné i laické veřejnosti velké ohlasy a byla 
doprovázena výraznou pozorností médií
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Pád železné opony, globalizace velkých 
korporací nebo rozvoj nových techno-
logií, to vše zásadně změnilo paramet-
ry hry ve světovém byznysu a politice. 
Propojování Evropy je pouze součástí 
celosvětové integrace, která má jak 
technologický, tak ekonomický a po-
chopitelně i politický základ. 

Globalizující se pracovní trh
Malé a střední firmy mohou bez pro-
blémů otevírat dříve nedostupná svě-
tová teritoria, mladí lidé se naprosto 
přirozeně pohybují v jakémkoliv koutě 
světa, vliv národních politických elit 
se začíná přesouvat do nadnárodních 
institucí a komunikace napříč konti-
nenty získává díky novým technolo-
giím úplně jiný rozměr. To vše s sebou 

přináší nevídané příležitosti, ale 
i nemalé hrozby. Schopní a připravení 
jedinci a firmy mohou doslova dobývat 
svět, stejně tak se ale musí nově bránit 
nájezdníkům z dříve rozvojových zemí. 
Pojem „emerging markets“ totiž začíná 
ztrácet svůj původní význam neboť 
kvalita, výkonnost a znalosti se začínají 
vyrovnávat a přestávají platit výhody 
v podobě levné pracovní síly, ino-
vačních dovedností a vědomostního 
náskoku. 

transformace vzdělávacího trhu
Všechny tyto změny se zcela zásadně 
dotýkají i systému vzdělávání. Vysoké 
školy nejsou již jen znalostními cen-
try, která pod hlavičkou lepší či horší 
značky poskytují ucelené vzdělání na 

Mezinárodní rozměr 
Fakulty ekonomických studií VŠFS

Svět se v posledním čtvrtstoletí zásadně změnil a kdo se 
nepřizpůsobí novým společensko-ekonomickým podmínkám, 

nemá valné šance ve 21. století uspět. 

Karel Havlíček // text
Daniel Hamerník // foto
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bázi teoretických a praktických transfe-
rů. Moderní univerzity musí současně 
připravit svoje absolventy na to, aby ob-
stáli ve svých oborech kdekoliv na světě. 
Sebelepší oborové znalosti totiž budou 
bez schopnosti sebevědomé komuni-

kace nedostatečnou vstupenkou ať již 
do světa světového byznysu nebo třeba 
do evropských správních institucí. Má-li 
toho jakákoliv vysoká škola dosáhnout, 
potom musí přestat lpět na konzerva-
tivních metodách výuky, stavět kvalitu 
na stoletých tradicích a národních 
symbolech a zaměřit se na to, aby mladí 
absolventi nešli ve šlépějích španělské-

ho modelu, kde je jich více jak polovina 
sice kvalitně vzdělána, leč bez práce.

odlišení od konkurence
Od počátku budování Fakulty ekono-
mických studií jsme si byli vědomi, 
že jestli musíme být v něčem výrazně 
před konkurencí, potom je to v meziná-
rodním rozměru studia. To má přitom 
několik úrovní a nelze jej zjednodušit na 
počet tzv. Erasmus partnerů, který mi-
mochodem na naší škole překračuje již 
čtyři desítky evropských vysokých škol. 
Prvním krokem byla příprava oborů, 

Moderní univerzity musí současně 
připravit svoje absolventy na to, aby 
obstáli ve svých oborech kdekoliv na světě. 

       Vystoupení děkana Karla Havlíčka 
na konferenci Energetika a její dopad na malé a střední firmy pořádané
25. března 2013 v Ruském centru vědy a kultury 

       Vystoupení Pavly Břečkové,
vedoucí Katedry Řízení podniku na konferenci Změny v řízení podniků 
v postkrizovém období, která se konala v Kongresovém centru České 
národní banky

Od počátku budování Fakulty ekonomických 
studií jsme si byli vědomi, že jestli musíme 
být v něčem výrazně před konkurencí ...

založených na bázi mezinárodních poža-
davků. Uvedu to na příkladu vlajkové 
lodi fakulty – oboru Řízení podniků 
a podnikové finance. Nová akreditace 
oboru se připravovala téměř tři roky 
a jejím základem již nebyl všeobecný 

manažerský základ, ale zcela nové pojetí 
světového byznysu, založeného na exce-
lentním plánování mezinárodních trhů, 
strategického a finančního controllingu 
a řízení personálu v různých sociologic-
kých podmínkách. To vše proložené ko-
munikací napříč kulturami. Základem se 
stal mix čínského, evropského, latinské-
ho a amerického manažerského přístu-

pu. Znamená to, že obor byl od počátku 
pojat jako transfer znalostí, praktických 
zkušeností a komunikačních dovedností 
v  mezinárodním měřítku. Museli jsme 
zcela obměnit pedagogický tým, který 
se začal doplňovat o hmatatelné vzory 
a osobnosti schopné komunikovat 
v několika světových jazycích, včetně 
rodilých mluvčích. Dalším krokem bylo 
vytvoření plnohodnotného stejnojmen-
ného oboru v anglické verzi a zahájení 
draftu cizích studentů. V současnosti tak 
na naší univerzitě studuje více jak osm 
set zahraničních studentů a očekáváme, 

že v příštím roce přesáhneme hranici 
tisícovky posluchačů z cizích zemí. 
Stáváme se mezinárodní byznys školou, 
ve které zcela přirozeně vzájemně 
komunikují mladí lidé, vědci a manažeři 
z celého světa. 

zahraniční spolupráce
Není proto náhodou, že pouze z Me-
xika přicestovala letos více jak stovka 
studentů a že jsme první tuzemskou 
školou, která začíná pracovat s čínskými 
středoškoláky, které připravuje pro stu-
dium na naší škole. Partnerství s mnoha 
mimoevropskými univerzitami, společ-
né joint degree programy, studium MBA 
s garanci City University z amerického 
Seattlu nebo například výuka ekono-
mické čínštiny již jen dokreslují meziná-
rodní rozměr školy. Ten je systematicky 
podporován i v oblasti mezinárodního 
výzkumu a  zahraničních publikací. 
Fakulta v tomto směru rozvíjí dvě zá-
kladní témata – malé a střední podniky 
v mezinárodním pojetí a dále teorie her, 
založené na matematických modelech. 
V oblasti výzkumu malých a středních 
firem se VŠFS stala respektovanou 
evropskou laboratoří, kde produkujeme 
desítky recenzovaných článků v různých 
světových periodikách, zúčastňujeme se 
vládních i mezinárodních výzkumných 
projektů, konferencí a připravujeme ve 
spolupráci s OECD studii, zaměřenou na 
popis prostředí asijských ekonomik ve 
vztahu k podpoře malých a středních 
firem.

závěrem
S ohledem na to, že naším nejdůležitěj-
ším hodnotitelem je absolvent a jeho 
budoucí uplatnění, jsme přesvědčeni, že 
trvalé k posilování zahraničních vztahů 
je jediná možná cesta jak dlouhodobě 
uspět.
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V uplynulém školním roce připravila 
škola pro své žáky řadu akcí, jejichž 
cílem bylo zatraktivnit výuku a praxí 
navázat na získané teoretické vědo-
mosti. zapojili jsme se do mezinárod-
ního projektu noc s andersenem. 

Hezkých úspěchů dosahujeme i v sou-
těžích – v rámci Prahy byla družstva 
našich žáků úspěšná v soutěži Matema-
tický klokan, Pražský glóbus a v soutěži 
Mladý Démosthenes, jejímž je Bankovní 
akademie spolupořadatelem. Gymná-
zium připravilo pro žáky pátých tříd 
soutěžní dopoledne Den s médii, sou-
těž zaměřenou na finanční gramotnost, 
reklamu a marketing. Za velkého zájmu 
studentů proběhla olympiáda z anglic-
kého, španělského a německého jazyka. 

Ba jako centrální banka
Střední odborná škola jako již několi-
kátý rok působila na Veletrhu fiktivních 
firem v roli centrální banky. Velmi dobře 
se Bankovní akademie prezentovala 

i na pražském veletrhu středních škol 
Schola Pragensis. Pro žáky devátých 
tříd pořádá SOŠ soutěž Běh bankou. 
Do těchto projektů byli zapojeni naši 
studenti v roli spoluorganizátorů, jak 
ve fázi příprav, tak i přímo v průběhu. 
Žáci SOŠ úspěšně reprezentovali školu 
zejména v odborně zaměřených sou-
těžích – v soutěži Finanční gramotnost 
jsme obhájili v rámci Prahy 3 loňské 
prvenství.

Mimoškolní život
Pestrý byl i náš mimoškolní život – pro 
žáky prvních ročníků gymnázia i SOŠ 
se uskutečnil adaptační kurz, studen-
ti gymnázia se zúčastnili lyžařského 
zájezdu, velmi úspěšný byl adventní 
zájezd do SRN. Studenti obou škol byli 
rovněž na vzdělávacím pobytu ve Velké 
Británii a ve Španělsku. Zapojili jsme se 
do fotbalového turnaje, který pořádala 
Vysoká škola finanční a správní. Na kon-
ci školního roku proběhl týden kurzů 
– tematicky zaměřené vícedenní akce. 

Druhého září 2013 jsme se sešli k slav-
nostnímu zahájení nového školního 
roku v Kongresovém centru Vysoké ško-
ly finanční a správní. V tomto školním 
roce budeme na gymnáziu pokračovat 
ve výuce formou mezipředmětových 
projektů, i nadále budeme podporovat 
výuku cizích jazyků – nabídka našich 
mimoškolních aktivit je rozšířena 
o kroužek ruského jazyka. Ve střední 
odborné škole navážeme na úspěšnou 
spolupráci s našimi partnery v přípra-
vách odborné praxe, čímž se výrazně 
zvyšuje uplatnění našich absolventů na 
trhu práce. 

nový studijní obor
Letošní školní rok přinesl novinku 
v nabídce studijních oborů v Bankov-
ní akademii. Podařilo se nám získat 
akreditaci na výuku oboru Ekonomika 
a podnikání, zaměření Bankovnictví 
a pojišťovnictví, v dálkové formě. Za 
podpory VŠFS připravuje Bankovní 
akademie i letos řadu akcí, kterými 
chceme veřejnosti prezentovat naše 
studijní programy. Zúčastníme se ve-
letrhu středních škol Schola Pragensis, 
pro žáky základních škol připravujeme 
zábavně-vzdělávací programy z ob-
lasti finanční gramotnosti a mediální 
komunikace Běh bankou a Den s médii. 
Jsme spoluorganizátory pražského kola 
soutěže v piškvorkách.

Je potěšitelné, že svými výsledky 
maturitních zkoušek ve školním roce 
2012/2013 se Bankovní akademie 
řadí zejména v matematice mezi 
přední střední školy v Praze. Věříme, 
že v letošním školním roce na tento 
trend úspěšně navážeme.

Bankovní akademie – Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola vznikla v roce 1993. Nejmladší, ale 

zároveň nejdynamičtěji rostoucí součástí Bankovní akademie 
je osmileté gymnázium BAG8.

Ohlédnutí za školním rokem 2012/13 

v Bankovní akademii

Jana Bílková // text  Daniel Hamerník // foto



23

Xadonia 02/13 zE žiVota uniVErzity

Mateřská škola
Během školního roku 2012/2013 byly 
ve školce zrealizovány projekty ,,Čes-
ké pověsti pro malé děti“, v oblasti 
matematiky projekt ,,Geometrie kolem 
nás“ a projekt pro školu v přírodě „ Les“. 
Děti velice bavil i projekt ,,Živly – země, 
voda, vzduch, oheň (světlo a teplo)", 
v němž jsme prováděli řadu pokusů 
a pozorování. Do dění ve třídě se rov-
noměrně zapojují děti všech věkových 
skupin. Děti pracují často samostatně, 
ve dvojicích nebo v menších skupinách. 
Díky Montessori pomůckám se velmi 
rychle posunuly ke složitějším úkolům 
zejména v práci s vícecifernými čísly 
a perlovým materiálem, v psaní i čtení. 
K doplnění výuky probíhají ve školce 
zájmové kroužky, například škola na 
nečisto, kroužek výtvarné výchovy, hu-
debně pohybová výchova a pohybové 
hry a kroužek vaření. Výuka anglického 
jazyka probíhala v souladu s výchovně 
vzdělávacím programem a z velké míry 
reflektovala probíraná témata. 

Veliký důraz je kladen na spoluprá-
ci s rodiči. Ta je realizována formou 
individuálních rozhovorů, kde se rodiče 
zajímali o rozvoj dítěte, práci s po-
můckami a přípravu na vstup do školy. 
Dle potřeby probíhaly i neplánované 

konzultace. S rodiči jsme se setkali i na 
vánoční a velikonoční dílně. Školka se 
během školního roku zúčastnila i řady 
divadelních představení a výletů. Pro 
příští školní rok plánujeme realizovat 
kurz Respektovat a být respektován. 
A nadále bychom se rádi více otevírali 
veřejnosti.

základní škola
Z proběhlých projektů v minulém 
školním roce považuji za důležité zmínit 
prezentaci 3 velkých příběhů: O vzni-
ku Vesmíru, planeta Země a život na 
Zemi. Povídali jsme si blíže o místu, kde 
bydlíme – Praze a jejich památkách. 
Děti absolvovaly výlet po Starém Městě 
s průvodcem. Také jsme se věnovali 
tématu jednotlivých biotopů, které děti 
zpracovávaly v poutavých prezentacích 
a plakátech. Děti se naučily pracovat 
s týdenním plánem a prvňáčci se velmi 
rychle adaptovali na nové prostředí 
a způsob práce. Ve škole probíhá řada 
zajímavých kroužků – dramatická 
výchova, bubnování, Feursteinova 
metoda, Sports and games a řada 
dalších. I život ve školní družině je velmi 
aktivní. Děti se nebojí oslovit učitele se 
zajímavým tématem, požádat o pomoc, 
reflektují svou práci. Stejně jako v ma-
teřské škole je i ve škole základní kladen 

důraz na spolupráci s rodiči. Proběhla 
řada podvečerních seminářů s cílem 
seznámit rodiče nejen s principy této 
alternativy, ale především prohloubit 
hlubší zájem praktickými ukázkami.

Do budoucna by se škola ráda otevře-
la široké laické i odborné veřejnosti 
formou setkávání a přednášek. Navázali 
jsme také spolupráci s pedagogicko- 
psychologickou poradnou při depistáži 
žáků s SPU. Škola chystá také první 
adaptační kurz, kde bychom rádi pro-
hloubili prosociální chování a utužení 
kolektivu dětí s učitelkami. V září odjela 
škola na svůj historicky první adaptační 
kurz do Poslova mlýna. Společně s námi 
se kurzu zúčastnila i agentura Elio, která 
zajistila odborníky na danou problema-
tiku. Děti i dospěláci si pobyt moc užili. 
S agenturou Elio budeme spolupracovat 
také v projektu Zdravé město Praha. 
Škola oslovila tým Respektovat a být 
respektován a chystáme přednášky jak 
pro rodiče tak pro veřejnost na toto ak-
tuální téma. Navázána byla i spolupráce 
se spádovou pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou a v neposlední řadě 
chystáme během školního roku mnoho 
zajímavých akcí, například Dílny pro 
rodiče, Semináře s odborníky v pedago-
gice Marie Montessori, Školu v přírodě. 

Ohlédnutí za školním rokem 2012/13 

v Bankovní akademii
Ohlédnutí za školním rokem 2012/13 

v Kouzelných školách 
Martina Štanclová // text  Daniel Hamerník // foto
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letošní výsledky z mikroekonomie 
a makroekonomie jak u zkoušek, tak 
i u státních zkoušek na bakalářském 
i magisterském studiu nejsou potěšu-
jící. a co hůř – jsou projevem pokra-
čujícího trendu. Co s tím? Budeme 
znovu a znovu studentům připomí-
nat, jak se učit. Špatné studijní ná-
vyky jsou patrně dány již způsobem 
studia na střední škole. 

Jak si ověřuji vždy na začátku výuky, 
velké množství studentů například 
nedokáže odpovědět na otázku, kolik 
je sedmdesát procent ze sedmdesáti 
procent, nebo nakreslit přímku 
y = 2x + 1. 

Studenti se zbytečně bojí grafů, kterými 
lze poznatky ekonomických oborů 
vyjádřit nejsrozumitelněji. Někteří tvrdí, 
že se je nikdy nenaučí. Snad bych jim 
i věřil, pokud by to nebyli zrovna ti, 
kteří sice nějaký graf namalují, ovšem 
zásadně bez pojmenování souřadnico-
vých os. Student má graficky vyjádřit 
indiferenční křivku. Namaluje tento 
obrázek:

iC

„Něco vám tam chybí“ – upozorním 
ho. Student buď nechápe, nebo tam 
přimaluje něco, co tam nepatří. „No 
přece pojmenování souřadnicových os“ 
– napovídám mu. Často se však stane, 
že student „vylepší“ obrázek takto:

Tím ovšem vysílá informaci, že naprosto 
nic nepochopil, že se ani nic pochopit 
nesnažil. Jen se vnější podobu obrázku 
„nabifloval“, „oskenoval“ ve své hlavě. 
Když ho požádám o definici indiferenč-
ní křivky, není ji schopen dát. Studen-
tům je nutno zdůrazňovat tyto zásady:

1. Poznatek ekonomické teorie lze 
vyjádřit jak grafem, tak i přesnou 
formulací (např. definicí či tvrzením, 
případně aritmetickým výrazem). 

2. Pokud si chci příslušný poznatek 
zapamatovat, musím jej pochopit 
– vědět, co znamená a proč se ho 
učíme (jaký význam má jeho znalost).

3. Grafické vyjádření umožňuje realitu 
lépe pochopit, chce to ovšem začít 
tím, že vím, v jakých souřadnicích 
vztah mezi veličinami vyjadřuji.

K našemu příkladu. Indiferenční křivka 
graficky vyjadřuje všechny situace, 
v nichž má určitý spotřebitel stejný uži-
tek ze dvou různých statků. Souřadni-
cemi je tudíž množství jednoho statku 
a množství druhého statku. Nemůže to 
být množství nějakého statku a jeho 
cena. 

Proč má tato křivka takový význam? 
Protože když vezmeme dva body na ní, 
hned vidíme, jaké množství jednoho 
statku je spotřebitel ochoten směnit za 
jednotku druhého statku, známe po-
měr, v jakém je ochoten v dané situaci 
statky směňovat.

Ještě k tomu, jak se učit:
1. Chodit na přednášky – ušetříte čas. 

Pochopíte rychleji látku, než když 
budete sedět nad učebnicí, kdy vám 

nikdo neporadí. Když si student 
zvykne na vysokoškolskou „svobodu“, 
ztratí schopnost průběžně se učit. 

2. Učit se soustavně. Není potřeba 
dlouho. Třeba jen půl hodiny. Denně 
a před zkouškou dvakrát denně. 
Postupně vám vše začne docházet. 
Rozhodně se nebiflovat několik ho-
din a na poslední chvíli. 

3. Využívat nejen učebnice, ale i studijní 
materiály na ISu – podklady k přenáš-
kám, které jsou velmi propracovány 
tak, aby měl student před očima to 
nejdůležitější. (Není nutné znát vše, 
ale je nutné porozumět tomu nejdů-
ležitějšímu.)

Pokud jde o státnice, tak ještě jedna 
poznámka. Letos se více než kdy jindy 
vyskytlo u státních zkoušek to, že se 

studenti učili nikoli z učebnic, ale z ně-
jakých podkladů. Některé byly nekvalit-
ní či úplně mimo. Již po prvních slovech 
studenta zkušený pedagog poznal, že 
se učil ze špatného zdroje. Co s tím? 
Většinou to řeším tím, že se snažím 
formou otázek najít aspoň něco, co 
student zná. Tak například student říká 
úplné nesmysly o tom, co je to všeobec-
ná rovnováha, protože studijní materiál, 
ze kterého se on a další nešťastníci učili, 
byl špatný. Tak se z něj snažím vydolo-
vat, zda ví, co je to indiferenční křivka 
nebo hranice produkčních možností 
nebo aspoň něco. Bohužel ani to se 
někdy nepodaří. A předsedou komise 
jako naschvál je člověk z jiné vysoké 
školy, který ekonomické teorii rozumí, 
kterého znám a který zná mě. V tu chvíli 
se cítím hůř než ten student. I pedagog 
je jen člověk.

Radim Valenčík // text 

Jak se učit
ekonomii,

aneb i pedagog je jen člověk

iC
P

Q

Letos se více než kdy jindy vyskytlo 
u státních zkoušek to, že se studenti učili 
nikoli z učebnic, ale z nějakých podkladů.
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Teplická výstava fotografií autorky
Bohuslavy Šenkýřové
Vernisáž výstavy Svět srdcem Bohu-
slavy Šenkýřové ve fotografiích se 
konala dne 6. srpna 2013 v teplicích. 
konkrétně v zajímavém interiéru 
Beuronské kaple, která je součástí 
Gymnázia teplice.

Výstavu uspořádalo Kulturní centrum 
románských jazyků, proto výběr foto-
grafií padl na Senegal, Peru a Galapá-

gy. Záštitu převzal primátor města Tep-
lice a senátor Jaroslav Kubera. Vernisáž 
zahájil ředitel kulturního centra Jan 
Kašpar a poté předal slovo autorce fo-
tografií Bohuslavě Šenkýřové. Rektorka 
poutavě vylíčila dobrodružství, která ji 
potkala v jednotlivých zemích. Redak-
toru Teplického kurýra poskytla krátký 
rozhovor. Mezi čtyřicítkou různorodých 
hostů vernisáže byl i člen teplického 

magistrátu, zástupce Velvyslanectví 
Peruánské republiky v České republice 
a samozřejmě nechyběli kolegové z Vy-
soké školy finanční a správní a peda-
gogové z teplického gymnázia. Výstava 
vzbudila velký zájem a dalším místem, 
do kterého s velkou pravděpodobností 
budou putovat fotografie, ale pouze 
z Peru, je peruánské velvyslanectví 
v Praze. 

Pavla Topolánková // text  Daniel Hamerník // foto
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Na malém letišti v městě Hanga Roa jsme 
přistáli po pěti hodinách a tam na nás čekala 
cestovatelka a znalkyně místních poměrů 
Jana Bürger s dcerou. Ozdobily nás květinový-
mi věnci a rychle seznámily s náležitostmi Ve-
likonočního ostrova. Je opravdu velmi malý, 
má tvar trojúhelníku se stranami cca 16, 18 
a 24 km. Ze zeměpisného hlediska je ostrov 
součástí Polynésie, také pomyslného trojúhel-
níku, jehož vrcholy tvoří Havaj, Nový Zéland 
a právě Velikonoční ostrov. Často zde nejde 
proud a ve třech místních bankomatech jsou 
peníze jenom někdy. Momentálně na ostrově 
probíhají slavnosti Tapati a všichni jsou tím 
plně zaneprázdněni. Jinak je na ostrově 

bezpečno, nekrade se, počasí je momentálně 
teplé, oceán také, větřík stále pofukuje. 

S batohy jsme se terénním autem rychle 
přemístili do nepříliš vzdáleného přízemního 
hotýlku, ukrytého v subtropické zeleni. Velmi 
jsem se těšila na první sochy moai, které jsou 
dle literatury na ostrově úplně všude. Jana 
Bürger nás pro začátek zavezla po jedné 
z mála cest, které vedou ostrovem, na pláž 
Anakena, kde se dle pověsti vylodili první 
obyvatelé. Pláž je nádherná, bílý písek, modrý 
oceán, palmy a střeží ji několik zádumčivých 
soch moai, které stojí na posvátné kamenné 
terase ahu. Samozřejmě jsou k návštěvníkům 

Velikonoční ostrov
Oči, které se dívají do nebe, nebo 

Ostrov tichaPavla Topolánková // text
Pavla Topolánková // foto

Ještě za tmy jsme opustili hotelový pokoj a ze Santiaga de 
Chile odlétáme v půl desáté dopoledne na Velikonoční ostrov 

nazývaný také Isla de Pascua nebo Rapa Nui. Z okénka 
letadla jsme krásně viděli Andy a pak Tichý oceán. 
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pláže otočeny zády, se zdviženými nosy 
se dívají do vnitrozemí ostrova. 

Další zastávka byla u velmi působivé 
řady patnácti soch stojících přímo na 
břehu oceánu a současně v blízkosti 
kráteru Rano Raraku, kde se sochy po 
staletí tesaly. Kamení obři jsou vysocí 
několik metrů a mají dlouhé uši a nehty. 
A ten výraz! Pouze jedna moai má na 
hlavě obrovský vlasový uzel, který vypa-
dá jako načervenalý klobouk a umoc-
ňuje tak její velikost. Ostatní zhruba 
dvoumetrové kamenné cylindry leží 
opodál v trávě. 

Vraceli jsme se do Hanga Roa podél 
moře a kolem letiště, letadla zde při-
stávají několikrát denně, všechna patří 
chilské společnosti LAN a létají do San-
tiaga a zpět. Večer jsme se odebrali na 
slavnosti Tapati. V programu byly zpěvy 
a tance dvou soutěžících skupin či spíše 
rodinných klanů – jedni byli oblečeni 
bíle a druzí zeleně. Každý klan měl svou 
krásnou favoritku, která tančila, zpívala 
a recitovala příběhy z mytologie ostro-
va. Vše se odehrávalo na břehu moře, 
kde bylo postaveno pódium a připra-
veno hlediště včetně stánků s občer-
stvením. Dali jsme si pivo a ražniči a pak 
pisco. Nad hlavou jsme tušili hvězdného 
Draka, oceán burácel, Polynésané zpí-
vali své monotónní písně, bylo to velmi 
romantické.

10. 2. 2012 (pátek)
Dnešní den začínal pozorováním výcho-
du slunce nad sochami v Tongariki. Za 
kuropění jsme odjeli k patnácti moai, 
které známe už ze včerejšího odpoled-
ne. Slunce vycházelo a postupně sochy 
ozařovalo a rudozlatá obloha za jejich 
zády umocňovala sílu oné chvíle. Po 
návratu nás v hotelu čekal průvodce 
Yoyo Pakomio. Je to napůl Rapa Nuiec 

a napůl Chilan. Vedle provádění v an-
gličtině tančí polynéské tance a díky 
tomu cestuje, v minulém roce navštívil 
s Janou Bürger i Českou republiku. 
Plni očekávání jsme společně odjeli 
k dalšímu kráteru jménem Rano Kau.

Cestou jsme se krátce zastavili ve měs-
tě, kde probíhala v rámci Tapati soutěž 
týmů o největší vypěstovanou plodinu 
– konkrétně to byly banány, dýně, me-
louny a pro nás neznámé kořeny. Zele-
nina byla měřena a vážena a pořadatelé 
se od soutěžících v zelených a bílých 
tričkách lišili tím, že byli v místním kroji, 
to znamená téměř nazí, ale ozdobeni 
tetováním a peřím mořských ptáků. 

Kráter Rano Kau je asi 400 m hluboký 
a je zde nádherný výhled na jeze-
ro uvnitř vulkánu a oceán se třemi 
ostrůvky. Je opředen mnoha pověst-
mi a především se k němu váže kult 
ptačího muže. V rámci slavností vedle 
zpěvů a tanců probíhalo také spor-
tovní klání, v případě ptačího muže 
šlo o překonání příboje a plavbu na 
kmeni palmy k jednomu z ostrůvku 
asi 2,5 km vzdálenému, tam nalezení 

ptačího vejce a plavba zpět s vejcem 
umístěným na čele za speciální páskou. 
Ten nejrychlejší a nejobratnější plavec 
zvítězil. Každý soutěžící měl svého 
kouče, a ten se v případě výhry stal na 
jeden rok vládcem ostrova a nositelem 
energie mana. Také získal dívku, která 
byla speciálně vybraná pro tuto příleži-

tost a držena po celý rok v jeskyni, aby 
jí zesvětlela pleť, vlasy a nehty jí nebyly 
po celou dobu stříhány. Nad oceánem 
zůstaly zachovány rozsáhlé petroglyfy, 
které symbolizují tento kult. Stejně jako 
sochy moai byly do kamene vytesány 
před několika stoletími. Šli jsme stezkou 
po okraji zeleného kráteru, kolem doko-
la nekonečný Pacifik, vítr, slunce, bylo 
to úžasné. Náš polynéský průvodce bar-
vitě popisoval sportovní zápolení svých 
předků a rituály, které je doprovázely.

Na hraně sopky Rano Kau leží také ves-
nice ptačích mužů Orongo. Nízká obydlí 
jsou z kamenných desek s jediným 
otvorem místo dveří a sloužila pouze 
ke spánku. Polynésany chránila před 
silnými větry, které zde v zimě vanou 
od Antarktidy. Vesnice nebyla původní, 
ale v nedávné době rekonstruovaná 
zahraničními archeology. 

Z Rano Kau jsme se přemístili do 
jeskyně na břehu oceánu, jejíž strop 
je pokryt barevnými malbami opět ve 
vztahu k ptačímu muži. Jeskyní vulka-
nického původu je na ostrově neoby-
čejně mnoho a obyvatelé je využívali 

jako příbytky, kultovní místa a k úkrytu 
před nepřítelem.

11. 2. 2012 (sobota)
Za ranního kuropění (a to doslova, 
protože slepice jsou ostrovany chovány 
ve speciálních kamenných kurnících od 
nepaměti) odjíždíme přímo do kráteru 

Náš průvodce říká, že v Polynésii se 
sochy nacházejí i na jiných ostrovech, 
ale v množství i velikosti má Rapa Nui 
prvenství. 

Petroglyfy
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Východ slunce nad Tongariki Kráter Rano Kau



28

Xadonia 02/13 PEriSkoP

z prvního dne Rano Raraku, již zmíněné 
továrny moai. Nachází se zde asi čtyři 
sta soch v různém stadiu rozpraco-
vanosti. Pohled je to úžasný, některé 
sochy jsou ještě součástí kráteru, jiné 
jsou rozházeny po svahu sopky, těm 
vztyčeným se říká chodící… Protože 
nejsou umístěny na posvátné terase 
ahu, můžeme si je prohlédnout úplně 
zblízka. Náš průvodce říká, že v Po-
lynésii se sochy nacházejí i na jiných 
ostrovech, ale v množství i velikosti má 
Rapa Nui prvenství. 

Z kráteru scházíme k oceánu a Jojo nám 
popisuje, jak žili obyvatelé vesnice, která 
se v minulosti rozkládala na pobřeží. 
Zůstalo kamenné ohraničení příbytku ve 

tvaru lodi s vydlážděnou plochou před 
vstupem, sklep nebo úkryt v zemi a pet-
roglyfy na kamenech mapující denní život 
obyvatel. Vedle ptačího muže rozezná-
váme tuňáka v životní velikosti, okatého 
boha Make Makeho, vulvy a další vrypy. 
A samozřejmě sochy moai obrácené tváří 
k vesnici a zády k oceánu. Představila jsem 

si snědé Polynésany ozdobené tetováním, 
v pláštích z trávy a pokrývkách hlavy 
z peří mořských ptáků. Ženy, děti, slepice, 
ohniště nebo spíše pece umu, hodně dětí, 
i dnes jich mají rodiny minimálně pět. 
Inteligence znala písmo rongo-rongo, ve 
světových muzeích se dochovaly dřevěné 
destičky s těmito znaky, bohužel je zatím 
nikdo nerozluštil. Vyvražděním inteligen-
ce bylo písmo zapomenuto. Ostrované 
v minulosti velmi trpěli, objevitelé a do-
byvatelé přinášeli útisk a smrt v různých 
podobách, nemoci, otroctví … V určité 
době přežívalo na ostrově asi sto lidí 
z původních několika tisíc. 

12. 2. 2012 (neděle)
Během nedělního odpoledne jsme 
sledovali další soutěž v rámci Tapati. 
Jednalo se o sjezd z prudkého trav-
natého kopce na dvou k sobě sváza-
ných kmenech banánovníku. Skupina 
sedmnácti účastníků v místním kroji 
se na vrcholku barevně pomalovala 
a zatančila speciální povzbuzující tanec 
v kruhu. Druhá skupina mladých mužů 
tančila pod kopcem a součástí rituálu 
byla také příprava slavnostního jídla, 
tedy upečení slepice zabalené do listů 
banánovníku v zemní peci umu. Vše 
probíhalo za zájmu místních fanoušků, 

oblečených do zelených nebo bílých 
triček. Závody začaly, první sportovec 
se řítil na kládě s kopce dolů jako na sa-
ních, na hladké trávě dosáhl poměrně 
velké rychlosti a na nerovnostech kláda 
skákala docela vysoko, byl to hrozný 
pohled. Pod svahem už čekali organizá-
toři v kroji a měřili délku dojezdu. Sou-

těž měla spád a sedmnáct účastníků se 
během necelých dvou hodin vystřídalo. 
Po krátké poradě byl vyhlášen vítěz, 
pro kterého byla připravena čerstvě 
upečená slepice, následoval tanec 
v kruhu a společná konzumace výhry. 

Cestou zpět do Hanga Roa jsme se zasta-
vili u Ahu Akivi se sedmi sochami moai. 
Na rozdíl od ostatních kultovních center 
se Ahu Akivi nenalézá na pobřeží, ale ve 
vnitrozemí ostrova. Je to jediná ahu, jejíž 
sochy se dívají směrem k moři. Lávové 
pole, které se rozprostírá před zraky 
soch, skrývá četné pozůstatky osídlení. 

13. 2. 2012 (pondělí)
Krátce po půlnoci jsme odletěli z Veliko-
nočního ostrova, který se také nazývá 
Oči, které se dívají do nebe nebo Ostrov 
ticha, zpět do Santiaga de Chile. Před 
odletem jsme prožili krásné chvíle na 
letišti nákupem suvenýrů z peří, lastur, 
dřeva a porézního sopečného tufu. Ško-
da, že jsme neměli více času, v literatuře 
jsem si přečetla, že na ostrově je asi osm 
set moai a dvě stě padesát ahu. Nejvyšší 
moai měří dvacet dva metrů a nejmenší 
asi dva. Sochy umístěné na plošinách se 
liší od soch ukotvených v zemi. Ty, stojící 
na svahu Rano Raraku, se dívají do všech 
světových stran. Jejich transport zůstává 
záhadou, osobně se přikláním k energii 
mana, kterou byli v minulosti obdařeni 
vládci a duchovní. Je pravděpodobné, že 
ostrov byl osídlen v několika vlnách a to 
lidmi z pevniny i z ostrovů. Jednotlivé 
kultury jsou zahaleny tajemstvím, ale 
podobnost s předkolumbovskými civili-
zacemi Jižní Ameriky lze dohledat. Zají-
mavý je i společný prvek bílého muže se 
světlými vlasy a vousy, který dle pověsti 
připlul k břehům pevniny a jehož návrat 
je očekáván. Nevypadají konečně tváře 
moai jako obličeje dávných severských 
mořeplavců?

Ostrované v minulosti velmi trpěli, 
objevitelé a dobyvatelé přinášeli útisk a smrt 
v různých podobách, nemoci, otroctví …

Moai na terase ahu

Socha, kterou přemístil Pavel PavelNajdete pět rozdílů? Slavnosti Tapati
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Jak se vám hrálo na Golfovém 
souboji univerzit? Mimochodem, 
gratulujeme k ocenění nejlepší 
hráč turnaje.
Děkuju moc. Bylo fajn takhle reprezen-
tovat školu mimo školní lavice a záro-
veň poměřit síly s ostatními studenty, ať 
už ze samotné VŠFS, tak i z jiných škol, 
o to jde samozřejmě víc. Doufám, že se 
takovéto turnaje stanou tradicí. 
 
V současné době u nás studujete 
magisterské studium, obor Říze-
ní podniku a podnikové finance 
& Master of Business administrati-
on. Jak vnímáte toto studium a co 
vám, mimo znalostí dává? 
Popravdě … V roce 2009 jsem ukončil 
studium Bc. na vysoké škole v USA 
a řekl jsem si, že do školy již nikdy zpět 
nepůjdu. Na druhé straně jsem si přál 
titul MBA, ale bez pracovních zkušenos-
tí jsem se do toho hrnout nechtěl. Takže 

vlastně nedělám jen inženýra, ale také 
MBA zároveň, tzv. joint degree a vlastně 
MBA byl hlavním motorem jít zpět do 
školy, když jsem po 2 letech práce zjistil, 
že bych to ještě zvládl.
 
Proč padla volba právě na VŠFS? 
Především možnost studovat 2 směry 
najednou, výše zmíněný joint degree. 
Je to skvělý nápad a příležitost ušetřit 
2 roky, i když člověk musí pořádně 
zabrat, ale stojí to za to. 

od kolika let hrajete golf? kolik 
času mu nyní věnujete? Máte ještě 
jiné aktivity spojené s golfem, 
které vykonáváte?
Letos slavím golfové 18. narozeniny, 
takže hraju už od svých 9 let. Nějaký 
čas jsem strávil v české reprezenta-
ci a v USA jsem reprezentoval svou 
univerzitu na univerzitních turnajích. 
V poslední době hraji alespoň 2x týdně 
většinou s klienty z businessu. V srp-
nu to byly 3 roky, co jsem nastoupil 

Rozhovor s golfistou 
Markem Růžičkou

Proč padla volba právě na VŠFS? 
Především možnost studovat 2 směry 
najednou, výše zmíněný joint degree. Je to 
skvělý nápad a příležitost ušetřit 2 roky, 
i když člověk musí pořádně zabrat,  
ale stojí to za to. 

Štěpán Kadlec // text 
Daniel Hamerník // foto

V létě 2013 zastupoval VŠFS na golfovém klání 
univerzit na motolském hřišti student naší školy  

Marek Růžička
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do společnosti Mark2 Corporation na 
manažerské pozici a golf je mým ob-
chodním nástrojem. Shodou okolností 
jsem zároveň cvičitel golfu, takže vše 
příjemně spojuji. Krom golfu jsem 
ještě závodně lyžoval a jsem zároveň 
i instruktorem lyžování, dále miluju 
snowboard a běžky, tenis a squash, 
hory a čerstvý vzduch všeobecně. 
 
asi jste již za tu dobu pár hřišť 
navštívil, a to jak v Čr, tak i ve 
světě. které se vám nejlépe hrálo?
Každé hřiště má něco do sebe. Nejvíce 
se mi líbí Ypsilonka v Liberci a Karl-
štejn, kde jsem jako extraligový hráč 
Čechie Praha téměř doma. Také velmi 
tíhnu k Boskovickému Kořenci, na 
kterém jsem několik prázdnin působil 
jako cvičitel, a kde je to moc fajn. Je to 
taková srdeční záležitost. V zahraničí to 
jsou potom kouzelná hřiště v Novém 
Mexiku a ve státě Washington kolem 
Seattlu. 
 
když už jsme u toho, tak jaký máte 
v současné době handicap? 
Letošní sezónu jsem začínal s HCP -0,6, 
což je šest desetinek pod nulou. Nejniž-
ší jsem měl 5 let zpět a to -1,7. Udržet to 
však není vůbec žádná legrace. Nejra-
ději bych měl tak 5, to by bylo méně 
stresu o každé birdie či par.
 
Pomáhá vám golf nějak při studiu?
Více méně ano. Díky golfu jsem strávil 
několik let na univerzitě v USA, což 
byl vždy můj sen a dá se říct, že golfu 
vděčím za vše, co se děje i teď. Díky 
golfu mám lukrativní práci a věřím, že 
i budoucnost. Člověk však na sobě musí 

stále pracovat a neusnout na vavřínech 
a všeobecný rozhled je důležitější než 
umět jednu věc skvěle. 
 
Jistě víte, že na škole vznikl nově 
univerzitní sportovní klub? Jak se 
vám tato myšlenka zamlouvá? 
Ano, to je fajn nápad. Myslím, že tohle 
dá VŠFS tzv. „competitive advantage“ 
před ostatními institucemi. Právě 

teamové soutěže a reprezentace školy 
je to, co mi tady v Česku chybí oproti 
USA. Dělá to univerzitní systém lidštější 
a studenty to bude na škole díky sportu 
více bavit. Rád nabídnu své zkušenosti 
a pomocnou ruku tomuto sportovnímu 
klubu, pokud bude zapotřebí. 
 
děkuji vám za odpovědi a přeji pěk-
nou hru.

Xadonia 02/13 SPort

Jistě víte, že na škole vznikl nově Univerzitní 
sportovní klub? Jak se vám tato myšlenka 
zamlouvá? Ano, to je fajn nápad. Myslím, že 
tohle dá VŠFS tzv. „competitive advantage“ 
před ostatními institucemi.

       Nejlepší hráč turnaje
Marek Růžička byl po zásluze vyhodnocen jako 
vítěz individuální soutěže o nejlepšího hráče 
turnaje. Na snímku přebírá od pořadatelů  
svou výhru
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Harmonogram akcí VŠFS pro
období 2013/2014

Listopad
11

Leden
1

Prosinec
12

Březen
3

Duben
4

Květen
5

Červen
6

Termín bude upřesněn

11. 11.   Zahájení Global Management Challenge
22. 11.   Konference Evropská ekonomika a její perspektivy
  Vyhodnocení soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského

03. 12.   Křest kalendáře Jamajka 2014
09. 12.   Konference doktorandů
20. 12.   Vánoční večírek

11. 01   Ples VŠFS a BA

18. 03.  Národní finále Global Management Challenge 
25. 03.  Galavečer Global Management Challenge v Praze 
27. 03.  Galavečer Global Management Challenge v Bratislavě

  Mezinárodní finále Global Management Challenge v Soči
18. 04.  Fotbalový turnaj VŠFS
01. 04.–06.05. Výstava fotografií autorky Bohuslavy Šenkýřové v Mariánských Lázních

  Setkání absolventů VŠFS

  Garden Party

Pozor změna ! 
Nový termín 

Vánočního večírku



HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

partneři vysoké školy finanční a správní

Statutární
město Kladno

Městská část
Praha 10


