
Vysoká škola finanční a správní

01|2015

Kam kráčíš univerzito,  
ve výzkumu a vývoji?
Příprava strategie do roku 2020

O B Č A S N Í K S T U D E N T Ů, P E DAG O G Ů A P Ř Í Z N I V C Ů V YS O K É Š KO LY F I N A N Č N Í A S P R ÁV N Í

St
ra

na
 0

4
St

ra
na

 0
6

St
ra

na
 2

4

Den s ...
Mojmírem Helískem
prorektorem pro výzkum a vývoj

Ples 2015 
Tradiční ples VŠFS a BA na Žofíně



Zde nalezneš pro začátek 
několik simulovaných maturitních zkoušek 
z češtiny, angliny a matiky,
tak aby sis udělal přehled, 
jak matura vypadá. 100% FREE!

BEZ REGISTRACE!

A MATURA JE V KAPSE! 100% FREE!

BEZ REGISTRACE!

A MATURA JE V KAPSE!

100% FREE!

BEZ REGISTRACE!

A 
MA

TU
RA

 J
E 

V 
KA

PS
E!

+ +
angličtina 
s Harrym

matika 
s Albertem

čeština 
se Švejkem



03

Xadonia 01/2015 EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři Xadonie,
letošní první vydání našeho 
univerzitního časopisu se zaměřilo 
na oblast výzkumu a vývoje. 
Rektorka univerzity Vás seznamuje 
se strategií školy v této oblasti až 
do roku 2020. Představujeme Vám 
blíže prorektora pro výzkum a vývoj 
Mojmíra Helíska a k tématu přispěli 
i oba děkani Petr Matějů a Karel 
Havlíček. Vydání je doslova nabité 

informacemi a poznatky, které Vás vtáhnou do světa seznamů 
RVVI, publikací, grantů, impaktů a projektů. 

Nezapomněli jsme ale ani na frivolnější témata. Přinášíme 
tak například dvoustránkové ohlédnutí za letošním plesem. 
V tomto vydání také najdete novou rubriku nazvanou 
Společenská odpovědnost. Upozorňuji Vás zejména na 
rozhovor se dvěma hrdiny běžného života, pravidelnými dárci 
krve Sašou Piskáčkovou a Lukášem Hanselem. A budeme rádi, 
když nás na podobně mimořádné osobnosti upozorníte.

Považujeme za důležité ukazovat Vám na konkrétních 
námětech, že naše krédo „dělat správné věci správným 
způsobem“ není prázdnou frází, ale nabízí přesvědčivý obsah. 
A budeme se tomuto tématu věnovat pravidelně.

Vážení a milí čtenáři, nad stránkami Xadonie se setkáváme 
třikrát do roka, přináší Vám nadčasové náměty a témata, která 
přesahují běžný život univerzity. Věříme, že Vás ale aktuality ze 
světa Vysoké školy finanční a správní zajímají. Najdete je 
na našem webu, FB profilu a Twitteru.

Tam všude se na Vás těšíme!
 

Vaše
Magdalena Straková

Editorial Obsah 
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Žijeme ve věku globalizace, interna-
cionalizace a hyperkonkurence, tedy 
v podmínkách, ve kterých se věda 
stává „vrcholovým sportem“. Cesta na 
vrchol ale nikdy není přímá a bez-
problémová. Aby naše vysoká škola 
konkurenčně uspěla, musí pečovat 
o silnou, zdravou univerzitní kulturu 
zaměřenou na kvalitu, v níž se k ino-

vacím a změnám vytváří cesta. Nejsme 
univerzitou izolovanou od okolního 
měnícího se světa, jsme uprostřed 
dění. I to bylo před pár lety důvodem, 
proč jsme se organizačně rozdělili na 
dvě fakulty – ekonomických a sociál-
ních studií – s cílem zvýšit kvalitu vý-
uky a výzkumné činnosti, zefektivnit 
a zkvalitnit manažerské řízení kateder.

Univerzita přijala koncepci vědecko-vý-
zkumné práce, která reaguje na konku-
renční prostředí. Má-li vysokoškolské 
vzdělání v současném vysoce dynamic-
kém a globalizovaném světě úspěšně 
připravit studenta na trh práce, musí se 
skládat z:  1/3 transferu informací (předá-
vání vědomostí), 1/3 transferu výsledků 
výzkumu a zkušeností (vysokoškolští pe-

Letošní první vydání časopisu Xadonie, které se Vám dostává 
do rukou, vychází v době přípravy strategie VŠFS do roku 

2020, a tak mi dovolte nakouknout pod pokličku tohoto 
procesu. Panoramatický pohled na dnešní vydání ukazuje 

rozmanitost získávání, sdílení a transferu (přenosu) znalostí, 
podporu kreativního a inovativního myšlení, které jsou 

středem zájmu naší univerzitní kultury. Můj oblíbený autor 
profesor sociálních věd a managementu na Claremont Graduate 

University Peter F. Drucker dokonce identifikuje znalosti jako 
novou základnu konkurence nadcházejících let.

Kam kráčíš, 
univerzito, 

ve výzkumu a vývoji? 

Bohuslava Šenkýřová // text
Archiv // foto

 Qua     
Vadis

 Qua     
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dagogové musí být vybaveni nejen od-
bornými, ale i metodickými dovednostmi 
k předávání adekvátních kompetencí ve 
vztahu k profilu absolventa a jeho uplat-
nitelnosti na trhu práce) a 1/3 transferu 
mezinárodního poznání (organizujeme 
nejenom studentské a učitelské mobility, 
ale sestavujeme i multikulturní výzkum-
né tematicky zaměřené týmy a realizuje-
me mezinárodní konference). Rozvojový 
plán univerzity se v následujících letech 
zaměří na vytvoření podmínek k dosaže-
ní vyšší výkonnosti a efektivity ve vědě, 
k posílení kapacity výzkumných týmů 
včetně jejich internacionalizace. Institu-
cionální stabilizace a zvyšování kvality 
vědeckých výsledků formou strategické-
ho řízení výzkumné činnosti na univer-
zitě a transferu znalostí prostřednictvím 
výuky bude podpořeno aktualizovaným 
systémem hodnocení, motivačním 
systémem a způsoby financování, které 
přispějí k vytvoření stabilního prostředí 
atraktivního zaměstnavatele pro realizaci 
excelentního výzkumu a snížení admini-
strativní zátěže. 
 Řízení vědy je na naší univerzitě zalo-
ženo na třípilířové podpoře výzkumné 
činnosti, čímž propojuje pedagogické, 
projektové i institucionální vědecké 
působení našich akademických pracov-
níků. Jako výzkumná organizace jsme 
příjemcem účelové podpory na insti-
tucionální a specifický vysokoškolský 
výzkum. Rozdělování prostředků se ale 
neděje bezmyšlenkovitě.

 PRVNÍ PILÍŘ 
je podpora prioritních výzkumných 
témat univerzity prostřednictvím Interní 
grantové agentury VŠFS. Je zaměřen 
na akademickou vyspělost a stabilizaci 
v dlouhodobém horizontu. Kvalifikační 
růst akademických pracovníků předsta-
vuje nezbytný předpoklad pro rozvoj 
v pedagogické i vědecké oblasti. Řízení 
lidských zdrojů se bude i nadále zamě-
řovat na následnictví, tzn. na to, aby 
mladí akademičtí pracovníci postupně 
zvyšovali svoji vědecko-pedagogickou 
kvalifikaci. 

 PILÍŘ DRUHÝ
 je rozvojový a reaguje na rostou-
cí potřebu zkvalitňování koncepce 
staff development na VŠFS. Je určen na 
podporu rozvojových záměrů strategie 
řízení výzkumu – zvýšení mezinárodního 
rozměru výzkumu a jeho výsledků, na 
posílení dlouhodobé spolupráce s apli-
kační sférou, zkvalitnění infrastruktury 
pro výzkumně vzdělávací účely a transfer 
znalostí formou výuky. Jeho financování 
je zajištěno z interních i externích zdrojů, 
např. z prostředků evropských strukturál-
ních fondů. Cílem je poskytnout mladým 
interním akademickým pracovníkům 
teoretické zázemí a praktická doporuče-
ní, aby se zdokonalovali jako vzdělava-
telé heterogenní skupiny studentů (tzn. 
studentů nestejného věku, s nestejnými 
vstupními znalostmi, různých národností 
apod.). Neméně důležité je navazová-
ní partnerství se světově prestižními 
vědeckými pracovišti, které povede ke 
spolupráci ve vědě a transferu znalostí 
výzkumných výsledků prostřednictvím 
výuky.

 PILÍŘ TŘETÍ 
je účelově určená podpora tradičních 
poskytovatelů, jako je GA ČR, TA ČR 
a rezortní ministerstva. Tyto specifické 
externí finanční zdroje budou v násle-
dujících letech podléhat větší konku-
renci, protože se k současným žadate-
lům připojí vědci ze stávajících i nově 
vznikajících mimopražských výzkum-
ných center. Uspět v sílící konkurenci 
bude znamenat posílení excelence, 
která musí přicházet s významnými, ori-
ginálními, nově formulovanými tématy 
s jasně popsaným návrhem řešení. To 
se neobejde bez zapojení zahraničních 

expertů v našich výzkumných týmech. 
Třebaže dosáhnout na tyto zdroje bude 
stále obtížnější, nebudeme na ně rezig-
novat a jejich získání zůstává pro naše 
akademické pracovníky velkou výzvou.
Třípilířová podpora propojená s dlou-
hodobou koncepcí vědecko-výzkumné 
práce, která je každoročně evaluovaná, 
je správnou cestou k trvalému dosaho-
vání vynikajících výsledků. Strategické 
řízení a plánování vycházející z pro-
cesního modelu řízení je provázané se 
všemi úrovněmi a formami vnitřního 
hodnocení a kontroly. Naším krédem je 
„dělat věci správně (tedy kvalitně a pro-
fesionálně) a dělat správné věci (tedy 
společensky odpovědně)“. 
 Pokud bych tedy měla odpovědět 
na otázku, „Kam kráčíš, univerzito, ve 
výzkumu a vývoji?“, odpověděla bych: 
„K excelenci“. Vím, že to je cesta dlouhá, 
klikatá, ale vím, že díky jasně stano-
veným pravidlům procesního řízení je 
reálná. Budování prestiže a silné značky 
kvalitní univerzity je dlouhodobý pro-
ces. Poslední žebříček ekonomických 
fakult uveřejněný v médiích ukázal, že si 
vedeme dobře, dokonce jsme se umístili 
před některými fakultami veřejných uni-
verzit. Již nyní jsme lídry ve společenské 
odpovědnosti a chceme patřit k první 
univerzitní „lize“ v ČR. Velikostí a stářím 
se s veřejnými univerzitami srovnávat 
nemůžeme, ale věřím, že dosáhnout 
značky prestižní, kvalitní a společensky 
odpovědné univerzity v horizontu 2020 
můžeme.
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Je pondělí, začátek pracovního 
týdne. Jako obvykle zamířím 
ze svého bydliště na pracoviště 
Odboru vědy, výzkumu 
a operačních programů ve Vlkově 
ulici na Žižkově. Mám to pěšky 
10 minut. 

Od 9. hod. zahajujeme poradu 
k tomu, co nás čeká v nad-
cházejícím týdnu. S ředitelem 

odboru Dr. Mottlem procházíme, jaké 
monitorovací zprávy musíme urychleně 
odevzdat. Jde o projekty Fiktivní firmy 
pro 50+, Horizont 50+ a o projekt Regi-
on. Je také potřeba vyhlásit interní kolo 
výběru projektů pro Grantovou agentu-
ru ČR. Letos nám sice probíhají čtyři pro-
jekty, máme však obavy z budoucnosti. 
Averze vůči soukromým VŠ je značná … 
Na poradě nám pilně asistují kolegyně 
Šárka Bohabojová, Mgr. Hakenová a Mgr. 
Mrázková. 
 Další jednání vedu s Dr. Němcem  
o doktorském studiu. Blíží se termín 
vyhlášení přijímacího řízení, musí-
me oslovit všechny školitele ohledně 
nabízených témat disertačních pra-
cí. Následuje jednání s Mgr. Patricií 
Štruncovou, která vede agendu našeho 
vědeckého časopisu ACTA VŠFS. Musím 
najít několik recenzentů nového článku, 
to je složité hledání, které si beru vždy 
na sebe. Připomínám přípravu informace 
pro naše webové stránky, že ACTA byla 
znovu zařazena na seznam recenzova-
ných časopisů Rady pro výzkum,  
vývoj a inovace.

Přesunuji se na pracoviště  
v Estonské ulici. Nejrychleji je 
to pěškobusem. Cestou okolo 

Vysoké školy ekonomické si vždycky 
vzpomenu na 24 let a 14 dní, které jsem 
zde prožil, než jsem před deseti lety 
začal pracovat na VŠFS. Mezi nejlepší 
vzpomínky patří spolupráce s Fakultou 
mezinárodních vztahů,  
na které jsem nedávno absolvoval  
profesorské jmenovací řízení, ukončené 

převzetím profesorského dekretu z ru-
kou ministra školství dne 18. 12. 2014.

Scházím se se svou „pravou 
rukou“, asistentkou Markétou 
Holendovou. Jako vždy nejpr-

ve vyřídím hromadu faktur, objednávek 
apod., kterými mne zásobuje vedoucí 
Centra knihovnických služeb Dr. Emmer. 
Následuje další „papírování“, jako jsou 
žádosti o schválení účasti na konfe-
rencích, zahraničních cestách, agenda 
doktorského studia a jiné. Něco vyřídím 
na počkání, něco vracím k doplnění, 
něco si nechávám k podrobnějšímu 
zkoumání.

Po přestávce na oběd 
dokončuji dopolední 
„papírování“. Dnes mne 

zvlášť potěšil výsledek zdlouhavého 
jednání, že VŠFS zůstává na seznamu 
výzkumných organizací, což nám 
dává naději (zatím nic více, nic méně) 
na další státní účelovou podporu 
specifického vysokoškolského 
výzkumu a institucionální podporu 
pro dlouhodobý koncepční rozvoj 
VŠFS. Zasílám tuto dobrou zprávu, 

zveřejněnou na stránkách RVVI, 
e-mailem vedení univerzity. Naopak 
méně dobrou zprávou je neúspěch naší 
žádosti o podporu projektu, podanému 
Evropské komisi v rámci programu 
Horizon 2020. V tomto projektu Political 
Legislative Organizational perspective 
for Y-Generation Innovation jsme 
byli členy konsorcia se sedmi dalšími 
zahraničními univerzitami. 
 Na chvíli ještě přichází Dr. Němec. 
Sestavujeme předběžnou verzi 
harmonogramu přípravy pátého 
pokračování soutěže o Cenu prof. 
Františka Vencovského pro mladé 
ekonomy. Brzy musí být ustaven 
řídící výbor na čele s paní rektorkou 
a vyhlášena pravidla soutěže. Znovu 
se vidím s Markétou, ale jen krátce, 
informuje mne o postupu prací na 
přípravě sborníku příspěvků  
z konference doktorandů, která 
proběhla v polovině prosince. 

Krátká schůzka u paní 
rektorky. Společně s paní 
kvestorkou a ředitelem  

Dr. Mottlem projednáváme úpravy 
rozpočtů výzkumných projektů Interní 

Den s …  
Mojmírem Helískem

Mojmír Helísek / redakce // text
Archiv // foto
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grantové agentury, zejména pokud 
jde o zahraniční cesty. Řešitelům 
některých projektů oznámíme, že jejich 
návrhy nejsou přiměřené plánovaným 
publikačním výstupům. Navíc ne vždy 
vycházejí ze střednědobé koncepce 
výzkumu se sedmi prioritními tématy. 
Osobní preference musí podléhat 
výzkumné strategii univerzity.

Po krátké přestávce na kávu 
následuje vítané přerušení 
administrativní agendy. Během 

zkouškového období sice neprobíhá 
běžná výuka, scházím se však se 
skupinou studentů doktorského studia 
v předmětu Makroekonomická teorie 
a analýza. Obsahem dnešního setkání 
je diskuse nad předem prostudovaným 
článkem Miltona Friedmana „The Role 

of Monetary Policy“. I když jde o rok 
1968, stále je to klíčová nepřekonaná 
monetaristická studie. Zájem studentů 
mne potěšil.

Podle domluvy probíhá 
schůzka s prof. Vostatkem, 
vedoucím Centra pro 

ekonomické studie a analýzy (CESTA). 
Patří mu poděkování za mediální 
prezentaci VŠFS v průběhu práce 
v komisi pro důchodovou reformu. 
Projednali jsme pokrok  
v přípravě publikace o penzijní 
reformě, která by měla být napsána 
v rámci projektu pro Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí. Dochází  
ke zpoždění, dodržení termínu  
je však reálné.
Krátká schůzka k bakalářské práci 

Veroniky Heydukové, zabývající 
se teorií veřejné volby. Práce 
se rýsuje velmi nadějně, 

doporučuji další literaturu. 
Okolo 17. hod. odcházím domů, dnes 
poměrně brzy. Musím totiž ještě 
trochu studovat. Loni se mi podařilo 
publikovat dva články v zahraničních 
časopisech, které jsou indexovány 
v databázi Scopus, rád bych letos 
zvládnul alespoň jeden. Konečně se 
snad dostanu k nedávno vydanému 
dokumentu ČNB a MF Vyhodnocení 
plnění maastrichtských konvergenčních 
kritérií, který se zabývá perspektivou 
přijetí eura v ČR. Obě tyto centrální 
instituce tomu moc nefandí, já se ale 
domnívám, že pro naše podniky je to 
nejlepší cesta. Tak se dám hned do 
psaní na toto téma. 

Oblast vědy a výzkumu je pro život 
univerzity mimořádně důležitá. 
Svědčí o tom i „otvírák“ rektorky 
univerzity Bohuslavy Šenkýřové. 
Zdálo se nám proto zajímavé 
vyzpovídat muže, který je takříkajíc 
tváří našeho výzkumu, prorektora 
pro výzkum a vývoj Mojmíra 
Helíska. Za pomoc s otázkami 
děkujeme jednak rektorce 
a jednak proděkanu Fakulty 
ekonomických studií Radimu 
Valenčíkovi.

Na Vysoké škole finanční a správní 
jste již 10 let. I díky Vám se v oblasti 
VV hodně posunula a docílila 
statusu univerzity. Jak bude 
vypadat podle Vás za dalších 10 let? 
Demografický pokles ročníků, nastupu-
jících na vysoké školy, by se měl zastavit 
příští rok. A nyní nastává boom ročníků, 
vstupujících na základní školy. Takže 
k nám tento boom dojde až za 13 let. 
Kromě toho však přibudou zahraniční 
studenti, kterých je stále více. Z toho 
vyplývá, že bude určitě podstatně větší 
podíl výuky v angličtině. A taky se výraz-
ně zvýší mezinárodní mobilita studentů, 
jejich vyjíždění na zahraniční vysoké 
školy. V těchto směrech budeme určitě 
silnou a moderní školou. 
 Na druhou stranu mám trochu obavy, 
jak na nás dolehnou změny v novém 
zákoně o vysokých školách, konkrétně 

požadavky, plynoucí z nového způsobu 
akreditace studijních programů. Takže 
bych se moc nedivil, kdybychom měli 
méně oborů, než dnes. A také se nám 
asi bude stále obtížněji dařit získávat 
grantové podpory výzkumných projektů 
od externích poskytovatelů.

Co je silná a slabá stránka naší 
univerzity v akademické sféře?
Domnívám se, že pokud jde o pedago-
gické záležitosti, jsme v průměru srov-
natelní s ekonomickými fakultami ve-
řejných vysokých škol. A to vůbec není 
málo. Podle mých zkušeností máme 
dobrou pověst, pokud jde o klientský 
přístup. A dobře se rozvíjí mezinárodní 
spolupráce ve studiu.
 Za slabou stránku považuji zejména 
nedostatečné výsledky řady kolegů 
v publikační činnosti, vždyť okolo tře-
tiny našich kolegů nevykazuje žádnou 
tuto aktivitu. Pokud jde o výzkum celko-
vě, nemůžeme se poměřovat s výsledky 
veřejných škol, i když pro to hodně 
děláme a získali jsme, jako jedna z devíti 
soukromých škol, status výzkumné 
organizace.

Proč podle Vás existují létající 
akademičtí pracovníci i na naší 
univerzitě? 
Nesleduji aktivity svých kolegů na jiných 
školách nějak důkladně, ale myslím si, 
že to není nějak silně rozšířeno. Důvo-

dů jejich „létání“ je asi více. Někteří se 
nechtějí odpoutat od prestižní veřejné 
školy, ve které vidí podporu významu 
svého postavení, jiným jde o to, přivy-
dělat si. 

Makroekonomie, které věnujete 
největší pozornost, je též věda 
o životě, resp. o tom, jak se 
efektivně rozhodovat. Kam by – 
podle Vás – bylo nejlepší v současné 
době investovat volné finanční 
prostředky ve výši dejme tomu 
kolem 100 000 korun a kam ve výši 
dejme tomu 1 000 000 korun? 
Makroekonomie nebo teoretická ekono-
mie celkově Vám neporadí v konkrétním 
praktickém rozhodování. Vytváří jen 
obecné teorie. V tomto směru bych Vám 
mohl odpřednášet Friedmanovu teorii 
formování struktury bohatství, což je 
součástí jeho kvantitativní teorie peněz. 
Nebo Tobinův model diverzifikace port-
folia v podobě držby peněz nebo obli-
gací v případě investora s averzí k riziku, 
což je součástí jeho teorie poptávky po 
penězích. Oba teoretické modely nalez-
nete v naší doktorské makroekonomii. 
 Kvalifikovanou praktickou radu 
hledejte u profesionálních finančních 
poradců. Ale pokud Vás skutečně zajímá 
můj názor, nikoliv rada, pak s menší 
částkou bych hledal dobře úročený ter-
mínovaný bankovní vklad, vyšší částku 
bych rozdělil mezi termínované vklady, 

Rozhovor s Mojmírem Helískem



Vrátil bych se ještě k Vaší první otázce 
a něco upřesnil. Na VŠFS jsem od jejího 
úplného začátku, tedy 15 let, dokonce 
bych řekl od roku nula. Dodnes mám 
uschováno své prohlášení, o které jsem 
byl požádán, když byla VŠFS zakládána, 
že v případě udělení státního souhlasu 
budu na VŠFS přednášet. Během prv-
ních let existence VŠFS jsem odpředná-
šel ekonomii kompletně celým roční-
kům, bylo to jen několik set studentů 
ročně. Bylo to v žižkovském sále Přítom-
nost, kdo si na to dnes vzpomene. Deset 
let je na VŠFS můj plný pracovní poměr. 
 Pokud jde o osobní úspěchy, se 
jmenováním profesorem jsem skutečně 
spokojen, snad to nebude znít nevhod-
ně. A úspěchem bude určitě i to, že jsem 
na VŠFS již přes pět let prorektorem pro 
výzkum a vývoj. A snad jsem trochu při-
spěl k rozvoji školy, nejen jako prorektor, 
ale také jako garant doktorského oboru 
a snad i jinak. V čem jsem se změnil? 
Myslím, že jsem flexibilnější a naučil 
jsem se akceptovat kompromisy. 

Jací jsou studenti VŠFS? 
Na kterého absolventa nejvíc 
vzpomínáte a proč?
Myslím si, že naši studenti se moc neliší 
od jiných vysokoškolských studentů, 
a to můžu srovnávat. Sice nikde jinde 
neučím, s výjimkou několika hodin  
v doktorském studiu na VŠE, ale jezdím 
na státnice na několik škol veřejných  
i soukromých. Myslím, že na soukro-
mých školách obecně platí, že se stu-
denty je potřeba mít více trpělivosti  
a přistupovat k nim více klientsky,  
než na školách veřejných. 
 Pokud se ptáte na mé vzpomínky na 
absolventy, pak Vás asi moc nepotěším, 
v tom množství studentů, se kterými se 
setkávám, individuality moc nevynikají. 
Ale abych Vás jenom tak neodbyl. Vždy 
jsem rád, když se potkám, jako nedáv-
no v lednu na školním plese, s panem 
Radkem M., již před několika lety 
absolventem kombinovaného studia ve-
řejné správy, který mne překvapil svým 
zájmem o makroekonomii ve výuce 
a následně skvělým výkonem  
u státnic. Nebo v případě nedávného 
doktorského studia paní Soňa B.,  
s výbornými znalostmi finančních trhů. 

Kdybyste svým studentům mohl 
dát jen jednu radu, ale zato jste 
věděl, že se jí budou řídit, která by 
to byla?

Budu samozřejmě hovořit jen o pracov-
ních, respektive studijních aktivitách. 
Tady budu staromódní. Nebudu radit 
něco o sebevědomí, ambicích nebo 
empatii, abych byl rádoby cool. Poradil 
bych pracovitost a spolehlivost. Ať dělají 
cokoliv, studují nebo pracují, všechno 
by měli dělat pořádně, nic neodflák-
nout. A v zaměstnání není nic horšího, 
než nespolehlivý pracovník. 

O akademických pracovnících se 
traduje, že jsou v běžném životě 
nepoužitelní. Myslíte, že to platí 
i o Vás? Jaký máte vztah 
k domácím pracím?
Jako roztržití profesoři, kteří žijí jen 
ve svém světě teorií? Obecně to pro 
akademické pracovníky určitě neplatí, 
to je jen v humoristických románech 
nebo ve filmových komediích. A já tento 
případ určitě nejsem. Domácí práce 
zvládám bez problémů, nic jiného mi 
ani nezbývá. Jenom se snažím je nepře-
hánět, například zabývat se přípravou 
oběda několik hodin, to nechápu. A ve 
volné souvislosti připomínám výrok, 
připisovaný několika autorům: není nic 
praktičtějšího, než dobrá teorie.

Jaký je Váš vztah k humoru? Který 
druh Vám nejvíc sedí?
Humoru se nebráním, ale musí být 
přiměřený okolnostem. Nesmí někoho 
zranit. V době, kdy mi nebylo dobře, 
jsem se rád díval na ztřeštěné komedie 
s Funésem. Jsou to velmi jednoduché 
příběhy, ale s bláznivými situacemi, při 
kterých se dá na chvíli zapomenout na 
starosti. A taky obdivuji humor Jaroslava 
Haška, lidový a lidský. 

Kdybyste nežil v současnosti, jakou 
dobu byste jako profesor ekonomie 
zvolil a proč?
Nevím, jestli otázce dobře rozumím.  
V jaké době bych chtěl působit jako pro-
fesor ekonomie? Mezi mé záliby patří už 
mnoho let naše nedávná historie, období 
Rakouska – Uherska. A v té době, kon-
cem 19. století, se rozvíjela tzv. rakouská 
národohospodářská škola, se slavnými 
jmény profesorů vídeňské univerzity. 
Byla to doba všeobecného rozvoje, kdy 
se rozvíjelo i české akademické prostředí. 
Dnešní historikové se už zbavili pokrou-
cené představy o tzv. žaláři národů. Ale 
raději bych nechal „kdyby“, já jsem spo-
kojen se svým dnešním životem, i když, 
jak se říká, každý den není posvícení. 

Jméno: Mojmír Helísek
Věk: 56 let
Stav: svobodný
Počet dětí: bezdětný
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Čím se živí:
Tím jediným, co umím, tj. prací vysokoškolského 
pedagoga, v posledních letech i manažerskou 
prací jako prorektor; živí mě to dobře a dělám 
to rád.

Kde se angažuje:
Plně mě zaměstnává moje práce, na další 
angažování není čas ani energie; snad jen 
trochu v České společnosti ekonomické.

Koho respektuje:
Respektuji každého, kdo je slušný a poctivý. 

Co nesnáší:
Nespolehlivost a nezodpovědnost, ať už v práci 
nebo v soukromí; nejhorší je, když nevím, 
co můžu čekat a když se nedodržují domluvy. 

Největší kulturní zážitek z poslední doby: 
Výstava Czech Press Photo se snímkem 
M. Kalouska, držícího „nechtěný dar“ 
– portrét M. Zemana.

Osobní data
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nebo podobné spořící produkty, a cen-
né papíry, například podíly v investič-
ních fondech. Přitom hovořím  
o střednědobých investicích, v případě 
dlouhodobých investic by šlo o něco 
jiného.

Kromě jmenování profesorem, 
co považujete za svůj další velký 
osobní úspěch? V čem jste se, 
pokud vůbec, od příchodu 
na VŠFS změnil?
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Naše výzkumná činnost vychází ze 
schválené Střednědobé koncepce 
výzkumu na VŠFS od a. r. 2014/2015. 
Tato koncepce určuje orientaci 
výzkumu zejména podle potřeb nad-
cházejících akreditací a reakreditací 
studijních oborů, podle potřeb ka-
riérního růstu našich akademických 
pracovníků a v neposlední řadě pro 
obsahovou podporu výuky (zejmé-
na magisterské a doktorské) naším 
vlastním výzkumem.   

Střednědobá koncepce výzkumu,  
která vznikla po dlouhých diskusích,  
je představována tzv. prioritními tématy 
výzkumu, která si stanovily samy fakulty 
a výzkumné centrum CESTA. Konkrétně 
jde o následující témata (v samotné 
koncepci jsou dále prohloubena dílčími 
směry výzkumu, mají svého garanta  
a hlavní členy výzkumných týmů  
a plánované vnější zdroje financování 
výzkumu, tj. probíhající nebo zamýšle-
né externí projekty): 

Na Fakultě ekonomických studií:
 Řízení malých a středních podniků,
 Finanční trhy,
 Financování odvětví produktivních 
 služeb.

Na Fakultě sociálních studií:
 Vzdělání, kompetence, trh práce, 
 konkurenceschopnost, 
 Modernita, modernizace, hodnoty 
 a životní způsob,
 Hospodářská kriminalita.

V Centru pro ekonomické studie  
a analýzy (CESTA):
 Sociální modely a sociální reforma 
 v ČR.

Formulace témat není omezena orga-
nizační strukturou pracovišť, naopak se 
očekává mezifakultní a mezikatedrová 
spolupráce. Je velmi žádoucí zapojo-

vat do výzkumu doktorandy případně 
magisterské studenty.  

Výzkumné záměry, určené koncepcí, 
jsou závaznými pro posuzování návrhů 
výzkumných projektů interních i exter-
ních (GA ČR, TA ČR, mezinárodní pro-
jekty, rezortní projekty a další). Podle 
těchto záměrů se orientuje i podpora 
další výzkumné činnosti, jako je pořá-
dání konferencí, účast akademických 
pracovníků a doktorandů na domácích 
i zahraničních konferencích, uhrazení 
publikačních poplatků a další. 

Od roku 2012 jsme získali status 
výzkumné organizace (VO). To nám 
umožnilo stát se od r. 2013 příjemci 
účelové podpory na specifický vysoko-
školský výzkum (SVV) a od r. 2014 také 
být příjemci institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj.  
Z těchto zdrojů jsme za rok 2014 získali 
na podporu výzkumu3,6 mil. Kč, které 
slouží zejména na financování výzkum-
ného centra CESTA a dále na financování 
osobních i věcných nákladů následujících 
dvou skupin výzkumných projektů. 

Jde jednak o projekty SVV, kterých 
v současnosti probíhá 13, a projekty 
Interní grantové agentury (IGA), kterých 
probíhá 7. V případě projektů SVV jde 
zejména o zapojení studentů do výzku-
mu, v případě projektů IGA jde zejména 
o přípravu projektů (včetně formování 
týmů), které budou následně podány 
externím agenturám. U obou typů pro-
jektů jde samozřejmě také o dosažení 
kvalitních publikačních výstupů.

Výsledky výzkumu jsou pro potřeby 
uvedených zdrojů kvantifikovány po-
mocí bodů v Rejstříku informací  
o výsledcích výzkumu (RIV) za pětileté 
období. Za léta 2010-2014 jsme získali 
1 103 bodů (v předchozích pětiletých 
obdobích to bylo 935 a 823 bodů). 

Kromě výše uvedeného výzkumu probí-
há na VŠFS řešení významných projektů 
podporovaných Grantovou agenturou 
ČR (GA ČR), konkrétně dva projekty na 
Katedře financí, po jednom projektu 
na Katedře veřejné správy a Katedře 
sociologie. Jeden projekt je podpořen 
Technologickou agenturou ČR (TA ČR), 
a to na Katedře sociologie. Přínosným je 
také projekt pro Ministerstvo vnitra ČR, 
zajišťovaný Katedrou financí. 

Z dlouhodobějšího sledování objektiv-
ních ukazatelů lze na VŠFS pozorovat 
kontinuální růst výzkumné činnosti jak 
po její kvalitativní, tak i kvantitativní 
stránce. Co je však důležitější, je její 
další vývoj. Zostřuje se konkurence při 
získávání externích grantů. S děkany 
a vedoucím CESTA jsme proto přijali 
náročnější kritéria pro výběr projek-
tů, které pošleme na jaře do GA ČR. 
Soustředíme se více na kvalitu projektů, 
zejména na osobnost navrhovatele, tj. 
vedoucího řešitelského týmu. Další stra-
tegickou změnou je podávat projekty 
jako spoluřešitelé s těmi, kdo mají větší 
šanci uspět. Katedry by se také měly 
více soustředit na rezortní a smluvní vý-
zkum, jak to velmi úspěšně dělá Katedra 
financí nebo Katedra informatiky  
a matematiky. 

Součástí výzkumu v širším smyslu jsou 
také projekty, iniciované, zpraco-
vávané a realizované Grantovým 
oddělením VŠFS, které se zaměřují 
především na oblast mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji 
(Horizont 2020, Erasmus+ apod.) 
a projekty podpořené ze Strukturál-
ních fondů EU, zaměřené na rozvoj 
lidských zdrojů a kapacit ve výzkumu 
a transfer znalostí do praxe.  
V současné době je rozpracováváno 
několik projektových záměrů, které 
budou usilovat o podporu v novém 
programovacím období.

Výzkum na VŠFS 
jako součást Strategie 
do roku 2017/2018 Mojmír Helísek // text

Archiv // foto

Xadonia 01/2015 TÉMA VYDÁNÍ

09



A i dnes jsou země, jejichž vlády staví 
okolo chrámů svobodného myšlení 
vysoké zdi. To, že naše vysoké školy 
jsou již čtvrt století otevřené světu, 
který je tvaruje stejně, ne-li více, než 
naše domácí prostředí, se projevilo 
v řadě změn. 

Některé se odehrály bouřlivě, jako třeba 
nastolení akademických svobod, jiné 
spíše v tichosti, pomalu a „plíživě“. K těm 
spíše pomalým, rozhodně však pozitiv-
ním a nepochybně nezvratným změnám 

patří vedle diverzifikace, kterou přinesl 
tzv. boloňský proces, i vstup konkurence 
na trh vysokoškolského vzdělání. Stojí 
přitom za zmínku, že oba tyto procesy 
spolu souvisí, protože diverzifikace vnáší 
do systému vysokého školství konkrét-
nější kritéria uplatňovaná nejen při 
výběru škol uchazeči o studium, ale též 
v jejich vzájemném porovnávání.

Diverzifikace
A ještě jedna věc stojí za připomenutí: 
jak diverzifikace, tak konkurence nejsou 
procesy, které všichni vřele vítají. Lze to 
ale pochopit. Jde totiž o procesy, které 
do dříve docela pohodlného a klidného 

akademického „milieu“ vnášejí neklid, 
nepohodu, nejistotu a soutěživost, což 
– jak známo – vyhovuje spíše silným 
a aktivním než slabým a „spícím“. Zpra-
vidla od těch, jimž se konkurence moc 
nezamlouvá, vychází varování, že trh do 
vysokoškolského vzdělání nepatří, že 
ohrožuje akademické svobody a roz-
leptává akademickou integritu. Jistě, 
všeho moc škodí, ale vývoj ve světě 
přesvědčivě ukazuje, že diverzifikované 
vysokoškolské systémy, v nichž působí 
konkurence na národní úrovni, jsou 

konkurenceschopné i na globální úrovni. 
A kdo se domnívá, že to je pouze slogan, 
nechť se podívá, které země mají nejvíce 
univerzit v první lize různých žebříčků 
(k nimž jsem jinak dost skeptický) a do 
kterých zemí (a odkud) proudí nejvíce 
zahraničních studentů. Může nás to irito-
vat, můžeme nostalgicky vzpomínat na 
staré zlaté časy, ale nechceme-li se stát 
univerzitním skanzenem, musíme se na 
tyto změny adaptovat a umět jich využít. 

Konkurence
Konkurence v univerzitním světě 
dostala u nás mocný impuls v roce 1998 
schválením nového vysokoškolského 

zákona, který – mimo jiné – umožnil 
vznik soukromých vysokých škol. 
Ačkoli – na rozdíl od jiných zemí 
v postkomunistickém regionu – byly 
u nás živelnosti vývoje soukromého 
vysokého školství postaveny překážky, 
a to zejména v podobě náročného 
akreditačního procesu, poměrně rychlý 
růst počtu soukromých vysokých škol 
začal dělat některým „akademikům“ 
vrásky. Na jednu stranu sice soukromé 
školy pomáhaly uspokojovat vysokou 
poptávku po vysokoškolském vzdělání, 
a to bez státních dotací, čímž vlastně 
pomáhaly řešit poměrně velký problém 
transformačního období, na druhou 
stranu se zde začala veřejným vysokým 
školám rodit potenciální konkurence. 
Čím nadějnější se při přípravě druhého 
kola reformy vysokého školství jevilo 
zavedení školného, které by konkurenci 
mezi veřejnými a soukromými vysokými 
školami učinilo transparentnější 
a vztahy těchto dvou segmentů 
čitelnější, tím silněji začínala ze strany 
veřejných vysokých škol znít kritika 
soukromých vysokých škol. Bílá 
kniha terciárního vzdělávání byla na 
čas uložena do šuplíku (jako návrhy 
všech hlubších reforem), ale monopol 
veřejných vysokých škol byl již narušen 
a vývoj šel dál svojí cestou.

Postavení SVŠ
Dnes jsou soukromé vysoké školy 
pevnou součástí našeho vysokoškol-
ského systému a vše nasvědčuje tomu, 

VŠFS
v mezinárodním srovnání
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Univerzitní svět nemá hranice. 
Sice to vypadá jako samozřejmost, 

ale občas je dobré si to připomenout.
I my jsme byli ještě před čtvrt stoletím 

zemí, pro kterou to neplatilo.  

Petr Matějů // text
Archiv // foto
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že jde o segment mnohem diverzifiko-
vanější, dynamičtější a proměnlivější 
než segment veřejného vysokého 
školství. Větší diverzifikace a dynamika 
je nepochybně důsledkem silnějšího 
působení tržních mechanismů. Pozor-
nějšímu pozorovateli ale neunikne, 
že rozdíly v kvalitě, velikosti a prestiži 
soukromých vysokých škol jsou větší, 
než rozdíly mezi školami ve veřejném 
segmentu, který se však spíše než na 
vlastní problémy zaměřuje na kritiku 
konkurence. V očích veřejnosti a ve 
veřejném mínění se tak již řadu let 
vytváří stereotyp spočívající v předsta-
vě, že soukromé vysoké školy jsou jen 
„pro bohaté“ (což výzkumy nepotvrzu-
jí) a že jsou mnohem méně „kvalitní“ 
než veřejné vysoké školy, aniž ovšem 
kvalitu, jako hlavní kritérium hodnocení 
a klasifikace někdo jasně definoval.

Percepce kvality
Naštěstí rostoucí domácí i mezinárodní 
konkurence vede k tomu, že porovná-
vání subjektů na vzdělávacím trhu se 
ujímají profesionální agentury a mezi-
národní konsorcia zaměřená na výzku-
my studentů vysokých škol (ve světě se 
tomu říká „student satisfaction survey“). 
K jejich profesionální cti patří vzájemná 
porovnání postavit na transparentní 
základ, aby bylo jasné, co se porovnává, 
kdo s kým se může porovnávat, a hlav-
ně jak jsou definována kritéria srovná-

vání. Výsledky sice nejsou tak obecné 
a komplexní, jak by si mnozí přáli, ale 
mluví jasnou řečí, resp. řečí studentů, 
kteří jsou na „své“ školy, profesory, stu-
dijní programy a další důležité stránky 

studia tázáni. Jde sice „jen“ o percepci 
škol ze strany studentů, o jejich názory 
a představy, nejsou to ale právě studen-
ti, kdo nakonec jde s „kvalitou“ vzdělá-
ní, které na své „alma mater“ získali, na 
trh? Nejsou to absolventi, kdo očekává 
vysoké zhodnocení svého vzdělání 
a investic do něj vložených? Není tedy 
jejich percepce škol a kvality vzdělávání 
klíčovým zdrojem informací?

Mezinárodní výzkumy
S vědomím těchto předností i úskalí 
studentských šetření se jim naše škola 

snaží co nejvíce otevírat a čerpat z nich 
poučení. Jak si naše škola po patnácti 
letech svojí existence vede v domácím 
i v mezinárodním srovnání, ukázaly 
výsledky srovnání provedeného na 
základě výzkumu EUROSTUDENT z roku 
2009, na němž naše univerzita parti-
cipovala a navíc jej ještě v roce 2010 
zopakovala na mnohem větším vzorku 
studentů. Současně máme informace 
z prestižního mezinárodního výzkumu 
studentů, který každoročně uskuteč-
ňuje agentura TRENDENCE. I na tomto 
projektu, který umožňuje široké mezi-
národní srovnání, se naše univerzita již 
řadu let podílí a má tudíž k dispozici 
velmi cenná srovnání.

Výsledky výzkumu EUROSTUDENT
Pokud jde o výsledky výzkumu EU-
ROSTUDENT, musím říci, že jsme jimi 
byli v houstnoucí atmosféře a stupňu-
jící se negativní kampani vedené vůči 
soukromým vysokým školám –  čímž 
neříkám, že některé kauzy tohoto 
sektoru vysokého školství by měly být 
zameteny pod koberec – velmi příjem-
ně překvapeni. Analýzy provedené na 
opravdu robustních datech (10 tisíc stu-
dentů českých veřejných vysokých škol, 
více než tisíc studentů soukromých 
vysokých škol, dva tisíce studentů naší 
univerzity), ukázaly, že percepce kvality 
a užitečnosti poskytovaného vzdělání 
není na naší škole horší než na veřej-
ných vysokých školách poskytujících 
ekonomické vzdělání (ve skutečnosti je 
lepší) a – což bylo největší překvapení 
– mnohem příznivější než na veřejné 
vysoké škole, která je naším největším 
a přirozeným konkurentem (dodržuje-
me pravidla slušného byznysu a jméno 
konkurenta neuvádíme). 

Výsledky uvedené v grafu 1 to říkají 
jasně. V komplexně pojaté kvalitě si 
vedeme více než dobře. Samozřejmě 
lze očekávat otázku, jak je ona „kvalita“ 
definována, či – jinak řečeno – jak jsme 
si její definici přizpůsobili, abychom 
v duchu Churchillova výroku „věřím jen 
statistikám, které jsem si sám zflašo-
val“ dosáhli tak příznivého výsledku. 
Stručně řečeno, jde o výsledek faktoro-
vé analýzy, do níž vstoupily následující 
položky: naplnění očekávání studentů 
pokud jde o přípravu na povolání a roz-
voj osobnosti, dostupnost a vstřícnost 
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... rozdíly v kvalitě, 
velikosti a prestiži 
soukromých vysokých 
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Graf 1: Index kvality školy a poskytovaného vzdělání 
– průměry a intervaly spolehlivosti.
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učitelů, ohlasy na školu ve veřejnosti, 
srovnání s univerzitami v EU a ve světě. 

Podívejme se ale na jednoduché a na 
první pohled srozumitelné výsledky. 
Z výzkumu EUROSTUDENT vyplynulo, 
že více než tři čtvrtiny studentů VŠFS 
považují studium za dobrou přípravu 
na povolání. V tomto hodnocení se 
neliší od studentů veřejných vysokých 
škol s ekonomickým a sociálně-vědním 
zaměřením a ani od svého největšího 
konkurenta mezi veřejnými vysoký-
mi školami. Naprostá většina (95 %) 
studentů naší univerzity se domnívá, že 
na jejich škole převažují komunikativní 
a dostupní učitelé. S arogantním, přezí-

ravým a neosobním učitelem se na naší 
škole nikdy nesetkalo 29 % studentů, 
64 % se s takovými učiteli setkává jen 
občas. Na první pohled je co zlepšovat, 
ale studenti na veřejných vysokých 
školách podobného zaměření jsou na 
tom mnohem hůře: tam se s arogant-
ním, přezíravým a neosobním učitelem 
nikdy nesetkalo pouze  
18 % studentů a občas nebo velmi 
často se s takovými učiteli setkává 80 % 
studentů. Vezmeme-li v úvahu názory 
studentů na kvalitu a užitečnost posky-
tovaného vzdělání (viz graf 1), můžeme 
s jistým uspokojením konstatovat, že 
po patnácti letech existence naše škola 
patří k velmi konkurenceschopným 

subjektům s potenciálem srovnatelným 
s veřejnými vysokými školami podob-
ného zaměření.

Výsledky TRENDENCE
S výsledky výzkumů společnosti 
TRENDENCE můžeme jít ještě dále. Ty 
totiž dostáváme v podobě umožňující 
sledovat vývoj konkurenceschopnosti 
naší školy v porovnání s ostatními 
českými a zejména světovými vysokými 
školami v dalších 26 zemích (v roce 
2013 se výzkumu zúčastnilo přes 
tisíc světových univerzit a na otázky 
odpovídalo více než 300 tisíc studentů 
(z naší školy jich bylo 410). Zde není 
mnoho prostoru na představení 
ani těch nejdůležitějších výsledků. 
Soustředím se tedy jen na několik 
trendů, které v mezinárodním srovnání 
podle mého názoru nejvíce svědčí 
o konkurenceschopnosti školy.
 O tom, jak si naše škola vede 
v hodnocení obsahu a zaměření 
studijních programů, svědčí výsledky 

uvedené v grafu 2. Ačkoli od roku 2011 
došlo k mírnému poklesu spokojenosti 
(z 81 % na 77 %), rozdíly mezi naší 
školou na jedné straně a průměrem 
za ostatní české a evropské univerzity, 
na straně druhé, zůstávají značné, a to 
v náš prospěch. Za pozornost stojí 
zvětšující se rozdíl mezi naší školou 
a průměrem za celou Českou republiku.

Kvalita výuky 
Pokud jde o kvalitu výuky, graf 2 
ukazuje, že Evropa je na tom lépe než 
Česká republika. Nic překvapivého. 
Jako dárek od společnosti TRENDENCE 
k našemu patnáctiletému výročí 
ale vypadá porovnání naší školy 
s průměrem za české vysoké školy 
podobného zaměření. Je-li to základ 
příznivého dlouhodobého trendu, ukáže 
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... naši studenti mají 
ke kvalitě výuky 
menší výhrady než 
studenti ostatních 
českých vysokých 
škol ...



čas. Vše ale zatím nasvědčuje tomu, 
že naši studenti mají ke kvalitě výuky 
menší výhrady než studenti ostatních 
českých vysokých škol podobného 
zaměření.

Uplatnitelnost vzdělání
Výše jsem se zmínil o diverzifikaci 
jako o procesu, který do značné míry 
zpřehledňuje konkurenční prostředí 
a umožňuje lépe zaostřit kritéria 
hodnocení vysokých škol. Konkrétně 
diverzifikace vytvořila prostor pro 
vyprofilování vysokých škol a univerzit. 
Naše škola si od svého vzniku kladla 
jako jeden z cílů poskytovat svým 
absolventům vzdělání uplatnitelné 
a dobře zhodnotitelné na trhu práce. Je 
velkým zadostiučiněním pozorovat, jak 
tuto profilaci vnímají studenti. Výsledky 
uvedené v grafu 3 hovoří jasně: studenti 
naší univerzity tuto orientaci vnímají 
a hodnotí ji velmi pozitivně. Dokonce 
jsme na tom z tohoto hlediska lépe 
než „Evropa“. Za pozornost zde stojí 
nepříznivý vývoj ve veřejném sektoru 
vysokého školství. Vše nasvědčuje 
tomu, že „nika“, kterou jsme si v českém 
vysokoškolském prostoru vytvořili, je 
zřetelná a studenty oceňovaná.

Investice do budoucnosti
Ve výsledcích šetření společnosti 
TRENDENCE jsou jistě i varování, která 
bychom měli brát vážně. Například 
akademická reputace českého vysokého 
školství je hluboce pod úrovní Evropy 
a ani my si v ní nevedeme tak, jak 

bychom si přáli. Totéž platí o reputaci 
našich vysokých škol u zaměstnavatelů. 
Je ale dobré vědět, kde máme rezervy 
a kam napřít síly v dalších letech. 
Zatím jsme, alespoň očima studentů 
v přípravě na zaměstnání a kariéru, 
lepší než „český průměr“. Zůstaneme-li 
této orientaci věrní v dalších patnácti 
letech a budeme-li současně klást větší 
důraz na některé skutečně akademické 

atributy vzdělávání, včetně zapojování 
studentů do solidního výzkumu, 
nemusíme se bát ani budoucnosti, ani 
konkurence. Jde o to, aby konkurence 
byla férová a měla jasná kritéria, což čím 
dál častěji postrádám. Nelze než doufat, 
že studenti a absolventi zůstanou tím 
nejlepším rozhodčím. Ostatně jsou to 
oni, kdo nakonec investice do vzdělání 
proměňují v životní úspěch.
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Jednou z výjimek je ale Vysoká škola 
finanční a správní, která se rozhodla 
jít jedinou možnou cestou. Zaměřila se 
pouze na omezené množství klíčových 
výzkumných témat, které zařadila do 
tzv. prioritního výzkumu, do kterých 
investuje jak finanční, tak lidský 
kapitál. Ve skutečnosti to znamená, že 
VŠFS se nesnaží honit stovky vědec-
kých témat, ale věnuje se hloubkově 
pouze sedmi oblastem výzkumu, 
které ovšem řídí s maximální důsled-
ností. V nich angažuje nejschopnější 
akademické pracovníky, investuje do 
mezinárodní spolupráce a motivuje 
k všeobecně uznávaným publikačním 
počinům. Tento přístup přinesl VŠFS 
v posledních měsících nejen meziná-
rodní uznání, ale zařadil nás jako jedi-
nou soukromou vysokou školu mezi 
20 nejlepších ekonomických fakult ČR.

Jedna z hlavních oblastí, ve které 
patříme mezi absolutní tuzemskou 
špičku, je výzkum malých a středních 

podniků. Jednomu z klíčových evrop-
ských témat se věnujeme systematicky 
mnoho let, a to jak na publikační bázi, 
tak na úrovni vědeckých projektů nebo 
v systematické mezinárodní spolu-
práci. Fakulta ekonomických studií 
VŠFS provazuje trvale oblast výzkumu 
tohoto segmentu podniků se studijním 
oborem Řízení podniků a podnikových 
financí v bakalářském i magisterském 
stupni studia, a to jak v českém jazyce, 
tak pod názvem Business Management 
and Corporate Finance v angličtině. 
Každoročně tak na tomto oboru studuje 
kolem 2 tisíc tuzemských i zahraničních 
studentů, kteří jsou s problematikou 
malých a středních podniků seznamo-
váni jak v jednotlivých předmětech, tak 
se této oblasti věnují v závěrečných pra-
cích nebo se participují na specifickém 
výzkumu. Aspekty spojené s malými 
a středními podniky a jejich vlivem 
na veřejné finance a sociální politiku 
začínáme rovněž implementovat do 
témat disertačních prací doktorského 

studijního oboru Finance a připravu-
jeme samostatný doktorský studijní 
obor, který naváže na magisterský obor 
Řízení podniků a podnikové finance.

Publikace VŠFS v oblasti MSP
Pracovníci VŠFS publikují na téma ma-
lých a středních podniků řadu let, a to 
jak na úrovni vědeckých monografií, 
odborných knih, tak článků v  meziná-
rodních databázích. 

Nakladatelství Eupress vydalo jen v po-
sledních letech několik odborných knih 
zaměřených na marketing, manage-
ment a controlling tohoto segmentu 
firem. Publikace autorů VŠFS zaměřená 
na marketing MSP vyšla i v naklada-
telství Management Press a autoři 
VŠFS se formou autorství odborných 
kapitol spolupodíleli na mnoha dalších 
monografiích jiných autorů v celé řadě 
publikací zaměřených na management 
malých a středních firem. Samostat-
ná odborná kniha autora VŠFS Small 

Je pochopitelné, že soukromé vysoké školy nemohou ve větší míře 
konkurovat veřejným univerzitám v aktivitách výzkumného charakteru. 

VŠFS v čele 
národního pelotonu výzkumu 

malých  a středních  podniků
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Business - Management & Controlling 
vyšla v ukrajinském nakladatelství, tým 
autorů VŠFS připravuje první česko-čín-
ský podnikatelský slovník a pracovníci 
Katedry řízení podniků VŠFS dokončují 
s polskými a maďarskými kolegy pres-

tižní mezinárodní monografii  Institutio-
nal Aspects of Entrepreneurship: Entre-
preneurial Intensions and Careers, jejíž 
vydání připravuje University of Miskolc 
a Cracow University of Economics.

V posledních dvou letech došlo k zá-
sadnímu posunu v oblasti publikací 
v recenzovaných časopisech. Více jak 
třicet odborných článků v zahraničních 
a tuzemských recenzovaných časopi-
sech autorů VŠFS vyvrcholilo speciálním 
číslem European Research Studies Jour-
nal (ERSJ), zaměřeném na management 
a controlling malých a středních pod-
niků, ve kterém vyšlo celkem 9 článků 
autorů VŠFS, přičemž všechny články 
byly zařazeny do databáze Scopus. 
Tým Fakulty ekonomických studií VŠFS 
v tomto roce chystá společně s Univer-
sity of Piraeus druhé vydání speciálního 
čísla ERSJ (databáze Scopus), zaměřené 
opět na problematiku MSP, tentokráte 
na vliv malých podniků na růst ekono-
miky v EU. 

Dále je třeba zmínit, že v posledních 
pěti letech vydali akademičtí pracovníci 
VŠFS více jak stovku dalších odborných 
článků v nerecenzovaných periodikách 
a poskytli další desítky příspěvků do 
konferenčních sborníků, vše se zaměře-
ním na malé a střední podniky.

Projekty VŠFS v oblasti MSP
Hlavním aktuálním projektem VŠFS tzv. 
prioritního výzkumu je Vliv MSP na eko-
nomické a sociální prostředí EU. Jeho 
hlavním výstupem bude již uvedené 
speciální vydání čísla ERSJ v databázi 
Scopus, s celkem deseti autorskými 
příspěvky. Výsledky projektu budou zá-
kladem pro evropský výzkumný projekt 

v režimu Horizont 2020, který zahajuje-
me v tomto roce.

Důležitým zahraničním vědeckým 
projektem uplynulého roku byl Jean 
Monnet Project v rámci European Re-

search Study Group, přičemž pracovníci 
katedry Řízení podniku VŠFS byli řešiteli 
pilíře EMU´s impact on Economic Trans-
formation & Development on SME´s. 
Jeden z nejdůležitějších tuzemských 
projektů zaměřených na analýzu pro-
středí MSP, včetně rozčlenění segmentů 
MSP a statistického sledování desítek 
kritérií vzniká na základě spolupráce 
AMSP ČR, CERGE, ČSÚ a VŠFS. Na něj 
bude navazovat i mezinárodní srovnání 
podnikatelské výkonnosti MSP.

Networking VŠFS v oblasti MSP
Klíčovým spolupracujícím partnerem 
VŠFS je největší tuzemský zástupce 
MSP, Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR, která dnes 
reprezentuje zájmy více jak 260 tisíc 
podnikatelů. Společně s AMSP ČR rea-
lizuje VŠFS např. OECD Eurasia Com-
petitiveness Programme, zaměřený na 
výzkum podpory malého a středního 
podnikání v zemích Blízkého Východu 
a střední Asie.  VŠFS je společně s ČSÚ 
partnerem největšího tuzemského 
mapování aktivit a potřeb MSP, který 
připravuje AMSP ČR, a to prostřednic-
tvím 31 průzkumů na vzorku více jak 
deseti tisíc podnikatelských subjektů. 
VŠFS tak má přístup jak ke konkrétním 
podnikům, tak k naprosto unikátním 
datům, která vznikají v AMSP ČR již více 
jak 15 let a na kterých je možné analy-
zovat chování MSP. 

Dalším partnerem VŠFS jsou evropské 
instituce. Prostřednictvím Evropského 
hospodářského a sociálního výboru má 
VŠFS plný přístup jak ke všem evrop-
ským materiálům evropské tripartity, 
tak má možnost připomínkovat jednot-
livé dokumenty, vybrané z nich potom 

dokonce i spoluvytváří. Dlouhodobě 
spolupracujeme s českou podnikatel-
skou reprezentací v EU, CEBRE, výsled-
kem čehož je každoroční pořádání 
deseti workshopů v sídle Evropské 
komise v ČR.

Nejdůležitějšími partnery na bázi 
vědeckého networkingu jsou tuzem-
ské a zahraniční univerzity a vědecká 
pracoviště. V oblasti malých a středních 
podniků spolupracuje Fakulta eko-
nomických studií s přibližně dvaceti 
světovými institucemi univerzitního 
charakteru. Jedná se o prestižní státní 
vysoké školy v Polsku, Maďarsku, 
Slovensku, Rusku, Ukrajině, Rumunsku, 
Německu, Rakousku, Velké Británii, ale 
spolupracujeme i s univerzitami v Číně, 
v USA, Mexiku a Brazílii. Stejně tak 
trvale spolupracujeme s nejdůležitěj-
šími tuzemskými pracovišti, například 
Vysokou školou ekonomickou, CERGE 
nebo Radou vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace.

Výstupem jsou společné konference 
na témata malých a středních firem 
s řadou publikačních výstupů v recen-
zovaných časopisech a konferenčních 
sbornících. Jedním z nejprestižnějších 
setkání byla mezinárodní konference 
na téma Controlling malých a střed-
ních firem, organizovaná v roce 2014 
Vysokou školou finanční a správní, jíž 
se zúčastnilo 140 účastníků z 20 zemí, 
včetně guru světového controllingu 
Pétera Horvátha. VŠFS zde mj. prezento-
vala výsledky několikaletého výzkumu 
v oblasti managementu a controllingu 
MSP, spojených s procesním řízením 
malých a středních firem na bázi M-C. 
Tento model řízení podniků autoři VŠFS 
dlouhodobě publikují v mezinárodních 
časopisech a přednáší na řadě světo-
vých univerzit.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Děkan Fakulty 
ekonomických studií 
VŠFS, který je současně 
předsedou Asociace 
malých a středních 
podniků a živnostníků 

ČR, je tuzemským delegátem za MSP v Ev-
ropském hospodářském a sociálním výboru 
a je rovněž členem Rady vlády pro výzkum, 
vývoj a inovace. Na Vysoké škole finanční 
a správní vede oblast prioritního výzkumu 
zaměřeného na malé a střední podniky.

 Jedna z hlavních oblastí, 
ve které patříme mezi absolutní 
tuzemskou špičku, je výzkum 
malých a středních podniků. 



Základní ediční řadou nakladatelství 
VŠFS – EUPRESS jsou vzhledem k od-
bornému a profesionálnímu zázemí 
vysoké školy odborné knihy. Jejich 
nakladatelský koncept je prioritně 
určen mj. pro odbornou prezen-
taci výsledků a závěrů (výstupů) 
z výzkumných úkolů a z hodnocení 
výsledků ukončených výzkumných 
programů a studií. 

Měla by to být původní autorská díla 
předních pedagogických a vědec-
kých osobností ČR, a to i mimo VŠFS. 
Rukopisy jsou v daném případě našeho 
nakladatelství recenzovány minimálně 
jedním externím odborníkem (do-
mácím, resp. zahraničním v případě 
přesahu díla do zahraniční tematiky) 
a jedním interním, většinou odborným 
garantem studijního programu. Často 
jsou tato díla také veřejně posuzována 
na kolektivní oponentuře studijního 
oboru, kam tematicky oblast publika-
ce zasahuje, a definitivně posouzeny 
Vědeckou radou nakladatelství. Taktéž 
všechny ostatní metodologické a for-
mální (stylistické, jazykové a grafické) 
atributy této ediční řady splňují mezi-
národní požadavky kladené na vědecká 
a odborná díla včetně postupů a po-
žadavků České společnosti pro jakost, 
samozřejmě včetně ISBN. Nakladatelství 
VŠFS – EUPRESS patří mezi přední 
knižní producenty pro vědeckou, ale 
i běžnou odbornou knižní komunitu. Je 
mi proto líto, že některé orgány včetně 
Akreditační komise nakladatelství 
vysokých škol nerady akceptují. Dávají 
přednost odborným nakladatelstvím na 
českém knižním trhu, z nichž drtivá vět-
šina podmiňuje vydání knihy finančním 
přispěním autora či jím obstaraných 
sponzorů, což může objektivitu díla 
výrazně ovlivnit.

Ediční řada odborných knih, jejichž 
obsah musí vycházet z výsledku původ-
ních výzkumných aktivit školy a jejích 
pedagogů, totiž představuje možnost 
získávání tak důležitých (i když často ve 
veřejném odborném prostoru kritizova-
ných!) bodů RIV. Tato skutečnost je pro 
hodnocení vysoké školy jako výzkumné 
instituce, stejně jako pro akreditaci 
příslušných studijních programů a pro 
autory publikací samotné, alfou a ome-
gou jejich motivace a kariérního růstu. 
Takto jsme v uplynulém roce postu-
povali u všech vydaných odborných 
publikací, a nejen u nich. Naše odborné 
periodikum ACTA VŠFS, určené pro 
původní a nikde jinde nepublikované 
ekonomické studie a analýzy, bylo Ra-
dou vlády pro výzkum, vývoj a inovace 
na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 
zařazeno na seznam recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných 
v České republice.

Prestiž nakladatelství roste
V uplynulém roce vedle náročnosti při 
uplatňování metodologických aspek-
tů při tvorbě knih (tedy na externí 
posudky, důraz na výsledky výzkumu, 
metodologické reálie k aspiraci na 
body RIV ad.), dále posílilo fungování 
Vědecké rady nakladatelství a řízení 
edičního procesu v rámci procesního 
řízení, uplatňovaného na VŠFS. Také 
jsme poprvé finančně podpořili vydání 
publikací, splňujících vzpomenutá kri-
téria, z účelové podpory SVV a z institu-
cionální podpory na výzkum.

Mám-li shrnout uplynulý rok činnosti 
našeho nakladatelství VŠFS – EUPRESS, 
pak v posílení vědeckosti a původnosti 
děl a tím i v posilování prestiže našeho 
nakladatelství se ve spolupráci s našimi 
příslušnými útvary pro vědu a projek-

ty udělal další krok kupředu, což je 
nepochybně mj. také dobrý základ pro 
pozitivní průběh našich akreditačních 
žádostí. Bohužel negativním jevem, 
který začínáme řešit i právní soudní 
cestou, je nezákonné skenování našich 
titulů a poté zavěšování na různé servery. 
V tomto směru se všichni, kdo se na tom-
to podílejí, dopouštějí trestného činu, 
neboť jde o porušení autorských práv.

Ohlédnutí za činností nakladatelství v roce 2014

Xadonia 01/2015 TÉMA VYDÁNÍ

Prestiž nakladatelství 
VŠFS EUPRESS

zajistí pouze výsledky výzkumů
Milan Kašík // text

Archiv // foto

ACTA VŠFS v prestižní databázi 
European Science Foundation

Dobrá zpráva přišla ze Stálé komi-
se pro humanitní obory, pracující 
při Evropské nadaci pro vědu (Eu-
ropean Science Foundation). Ke 
dni 6. února 2015 byl náš vědec-
ký časopis ACTA VŠFS zařazen do 
prestižní databáze časopisů spra-
vované touto nadací. Databáze je 
známá pod zkratkou ERIH PLUS, 
což znamená The European Re-
ference Index for the Humanities 
and the Social Sciences. 

Dostali jsme se tak o  jednu příč-
ku nad seznam recenzovaných 
neimpaktovaných periodik, který 
sestavuje česká Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace (RVVI). Jde nejen 
o  významné ocenění odborné 
úrovně našeho časopisu, ale také 
o  možnost získání dalších cen-
ných bodů do výzkumného Rejs-
tříku informací o výsledcích (RIV), 
od kterého se odvozují dotace na 
podporu našeho výzkumu. 

Mojmír Helísek
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Patrik Mottl // text

VŠFS úspěšně 
zakončila projekt Horizont 50+ 

HLEDÁME 

CHYTRÉ ČTENÁŘE. 

ZN. IHNED.
Nabízíme trvalý vztah, plný výletů do světa informací s nezávislým 

pohledem na věc. Klademe důraz na hodnotu relevantních informací 

z jiného úhlu pohledu, a to nejen na byznys či zpravodajství 

z domova i ze světa, ale i aktuální dění ze života kolem nás. Otevíráme 

svět umění, IT, technologií a vědy, sportovních vítězství a proher, 

a nahlížíme do budoucnosti. Jsme potvrzením toho, že skutečná 

komunikace musí být dialog.  

OBJEVTE NEZÁVISLÝ
POHLED NA VĚC

WWW.IHNED.cz

Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 realizovala Vysoká škola finanční 
a  správní, o.p.s., na území Středočeského kraje projekt s  ná-
zvem „Další vzdělávání zaměřené na prodloužení horizontu 
dobrovolného produktivního uplatnění člověka na profes-
ních trzích“ (Horizont 50+), reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0142. 
Cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání zamě-
řeného na rozvoj kompetencí starších osob. V rámci projektu 
byl vytvořen vzdělávací program pro střední a vyšší manage-
ment ve věku od 50 do 64 let, který měl za cíl udržet či zvýšit 
konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v podniku či 
instituci. Vzdělávací program Horizont 50+ je složen z několi-
ka modulů, jejichž témata jsou:

Od června 2014 probíhalo na Studijním středisku Vysoké školy finanč-
ní a správní, o.p.s., v Kladně pilotní testování vytvořeného vzděláva-
cího programu Horizont 50+ a formou přímé výuky příslušníků cílo-
vé skupiny byly ověřeny jednotlivé moduly. Na webových stránkách 
projektu Horizont 50+ byl pro účastníky zapojené do projektu jako 
podpůrný studijní nástroj vytvořen E-learning (http://www.vsfs.cz/?i-
d=2167-e-learning), v němž jsou umístěny studijní texty jednotlivých 
modulů a v němž si mohou účastníci otestovat získané poznatky. 
V  rámci projektu Horizont 50+ bylo celkem podpořeno 20 osob. 
Úspěšně podpořeným účastníkům bylo předáno osvědčení o absol-
vovaných vzdělávacích modulech.  

Poznatky získané během pilotního ověření byly implementovány do 
finální podoby vzdělávacího programu Horizont 50+, tak aby mohly 
být aplikovány pro jeho další realizace formou přímé výuky v příštích 
letech (v rámci povinné udržitelnosti projektu). Projekt Horizont 50+ 
byl financován z  prostředků Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OPVK) prostřednictvím Středočeského kraje. 

1. Metody efektivního myšlení, 
 překonávání stereotypů 
 a zhodnocení zkušeností

2. Rozvoj lidských zdrojů, rovný 
 přístup a odměňování

3. Transakční analýza 
 a mezigenerační komunikace

4. Týmová spolupráce

5. Rozhodovací procesy a práce 
 s časem

6. Odpovědnost vedoucích 
 pracovníků za udržitelný rozvoj

7. Nové IT a sociální sítě

8. Základy transferu technologií 
 a poznatků do praxe (inovace)

9. Základy ochrany duševního 
 vlastnictví

10. Projektové řízení

11. Prezentace, vystupování 
 na veřejnosti   
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Bankovní akademie – Gymnázium 
a Střední odborná škola, a.s., realizuje 
od 15. 8. 2014 do 30. 6. 2015 na území 
Ústeckého a Středočeského kraje 
projekt s názvem Regionální program 
celoživotního vzdělávání v regionu 
okresů Rakovník a Most (Region), reg. 
č. CZ.1.07/3.1.00/50.0081. 

Projekt REGION se zaměřuje na další 
vzdělávání obyvatel žijících v malých 
obcích do 2 tis. obyvatel a jeho cílem 
je proškolit zájemce ve vybraných loka-
litách v oblasti obecných a odborných 
kompetencí. 

Na začátku projektu byl připraven 
vzdělávací program, který je složen ze 
šesti samostatných modulů. Tři moduly 
jsou zaměřeny na zvýšení občanských 
kompetencí v rámci zásadních změn 
v novém Občanském zákoníku, zbýva-
jící tři moduly jsou zvoleny pro posílení 
znalostí a dovedností v oblasti digitál-
ních technologií, finanční gramotnosti 
a podnikání. Nabízené moduly mají 
rozsah 8 vyučovacích hodin (3 hodiny 
teoretická přednáška, 3 hodiny praktic-
ká aplikace, 1 hodina diskusní blok,  
1 hodina shrnutí a závěr):

1. Občanský zákoník – soukromé 
právo (příklady nicotných, neplatných 
a relativně neúčinných právních jedná-

ní; právní osobnost a svéprávnost; pod-
půrná opatření při narušení schopnosti 
zletilého právně jednat; druhy právnic-
kých osob; obchodní korporace aj.)

2. Rodinné a dědické právo (vznik 
a zánik manželství; společné jmění 
manželů; určení mateřství a otcovství; 
osvojení; výživné; poručenství, opatrov-
nictví dítěte, svěření dítěte do péče jiné 
osoby, pěstounství, ústavní výchova; 
dědická smlouva, závěť a zákon aj.)  

3. Sousedské právo, ochrana člověka 
a majetku (přímé a nepřímé imise vni-
kající na pozemek souseda; problemati-
ka věci nebo zvířete na cizím pozemku; 
zřizování staveb v těsné blízkosti spo-
lečné hranice pozemků; problematika 
rozhraní mezi sousedními pozemky aj.) 

4. Finanční a spotřebitelská gramot-
nost (rodinný rozpočet; příjmová strana 
a výdajová strana; finanční časová osa; 
zásady práce s finančními produkty; 
aktivní produkty – spořící a investiční 
produkty; pasivní produkty – hypotéky 
a úvěry; dluhová past; exekuce aj.) 

5. Digitální technologie (výběr zaří-
zení a programového vybavení – výho-
dy, nevýhody, cenové relace; srovnání 
operačních systémů; Internet a mož-
nosti připojení; Webhosting; Google 

dokumenty; Google kalendář; cloudová 
úložiště aj.)  

6. Základy podnikání (základní poj-
my z obchodního podnikání, typologie 
podniků; organizační struktura společ-
nosti; význam plánování pro úspěch 
podnikání, plánovací proces; podnika-
telský plán aj.) 

Vzdělávacích aktivit projektu REGION 
se mohou zúčastnit občané s trvalým 
pobytem v ČR, za předpokladu, že žijí 
v obcích do 2 tis. obyvatel v Ústeckém 
nebo Středočeském kraji, jsou ekono-
micky aktivní (pracující i nezaměstnaní) 
a nejsou starší 64 let. 

Do konce roku 2014 bylo v rámci pro-
jektu Region proškoleno přes 400 osob 
z cílové skupiny, jimž bylo po absol-
vování seminářů předáno osvědčení. 
Vzdělávací aktivity projektu Region 
pokračují i v roce 2015. V případě zájmu 
o další informace nebo o zapojení do 
projektu nás můžete kontaktovat na 
email: region@bankovniakademie.cz.

Projekt REGION je podpořen z prostřed-
ků Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, který je 
spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 

Xadonia 01/2015 PROJEKTY

Bankovní 
akademie 
realizuje projekt 

REGION 
Martina Mrázková  // text

Archiv // foto



Vysoká škola finanční a správní byla 
spolu s Asociací malých a středních 
podniků a živnostníků projektovým 
partnerem za Českou republiku. 
Další partneři byli z Dánska, Polska, 
Španělska a Itálie a jednalo se jak 
o univerzity, tak o organizace podpo-
rující podnikání. 

Hlavním cílem projektu, jehož realiza-
ce probíhala dva roky, bylo přenesení 
ověřených výukových nástrojů podpo-
rujících podnikání, z jejich domovské 
Univerzity Jižního Dánska do part-
nerských zemí. Naše univerzita se do 

projektu zapojila s jasným cílem převzít 
tyto výukové metody a zařadit je do na-
šich studijních programů, aby je mohli 
využívat naši studenti k rozšíření svých 
znalostí. 

Po pilotním ověření v průběhu pro-
jektu bylo zjištěno, že oba projektové 
produkty (Business Model Creator 
i Innovation Camp) jsou užitečnou 
studijní pomůckou, kterou hodnotí 
kladně jak studenti tak jejich vyučující. 
Z hlediska výuky se produkty jeví jako 
vysoce kvalitní. Pilotní ověření proběh-
lo v anglických studijních programech 

a následně byly produkty převedeny 
i do českých studijních programů. V bu-
doucnu předpokládáme jejich setrvání 
v těchto programech a jejich rozšíření 
mezi relevantní výukové moduly. 

Závěrem lze shrnout, že z hlediska Vy-
soké školy finanční a správní byl projekt 
velice úspěšný a naši studenti budou 
moci z tohoto projektu těžit i v budouc-
nu při jejich studiu. 

Project funded by European Commission LLP 

Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-

-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006
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Ukončení projektu 
EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS: Transfer, configuration 

and development of a multidisciplinary model for promoting 
entrepreneurship in VET and higher education

V září 2014 vyvrcholila realizace projektu European 
Entepreneurs Campus (EEC). Jednalo se o mezinárodní 

projekt realizovaný za podpory Evropské unie v rámci 
Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci.  

Helena Hakenová // text
Archiv // foto



Co vás tedy vedlo k napsání této 
publikace?
MK: První důvod byl ryze pragmatický: 
v rámci studijního a úspěšného oboru 
Marketingová komunikace jsme autory 
koncepce a programu výuky studijní-
ho předmětu Tiskový mluvčí a media 
relations a proto jsme se pokusili 
zhodnotit naše výzkumné a progra-
mové aktivity a nabídli posluchačům, 
odborné a  široké veřejnosti pohled na 
profesi tiskového mluvčího. Oba jsme 
působili v pozicích tiskových mluvčích, 
já jsem byl prvním mluvčím  vlády ČR, 
kolega Martin Švehla se asi nejvíce  do 
očí veřejnosti zapsal během působení 
v ČNB. Dále oba působíme v celostátní 
porotě soutěže tiskových mluvčích. 
Slovo dalo slovo, a shodli jsme se, že 
bychom se mohli podělit nejen o zku-
šenosti, ale i trochu přispět do mlýna 
v rozvoji fenoménu řízené komunikace 
s veřejností. 

Jaké slabiny byste dnešním mluvčím 
organizací vytkli?
MK: Jsme daleko výtek, na to nemá-
me ani snad právo, protože ta profese 
zejména v současné době je nesmírně 
těžká. Pokud se ovšem dělá profesi-
onálně a ne laskavým „no comment“. 
Vyřčené slovo mluvčím po zasedání 

vlády může mnohdy nadělat více škody 
než vláda samá, ale platí to i obráceně. 
Za posledních deset let je u nás už celá 
řada velmi kvalifikovaných mluvčích, 
a to na městských úřadech, nejen na 
centrální úrovni, kteří jsou odborníci 
a chápou svoji roli.  Pakliže ale sledu-
jeme dlouhodobě vývoj  této oblasti, 
pak přece jen mnohým mluvčím chybí 
odbornost, širší rozhled, dovednosti  
a  jistá kultivace této profese. 

Vzpomněl jste vztahu mluvčích s mé-
dii, což je konečně jejich jedna z hlav-
ních pracovních náplní, chceme-li to 
takto říci, odborně hovoříme o media 
relations…
MK:…přesně tak, veřejné mínění je 
důležitým faktorem života společnosti 
a je ve velké míře ovlivněno médii. Ta 
ovšem z podstatné části přenášejí jen 
to, co jim sdělí úřady, instituce, firmy 
a další subjekty. Mnohé z nich jsou vůči 
médiím zastupovány právě svými tisko-
vými mluvčími. Jaká budou média, jak 
bude probíhat veřejný dialog, nakolik 
bude společenská diskuse zasvěcená, 
konstruktivní a zdvořilá, to může být 
z velké části dáno kvalitou tiskových 
mluvčích. Profesionálů, kteří se posta-
rají o to, aby novináři rozuměli proble-
matice, o které referují, aby dostávali 

kvalitní, srozumitelné informace, aby 
je dostávali včas a způsobem, který jim 
bude umožňovat kvalitní zpracování. 
V tomto směru kniha odpovídá na 
jednoduché otázky: jak se tato práce 
dělá, co obnáší a jaké by k ní měly být 
vytvořeny podmínky. Tiskový mluvčí 
není hasičem mediálních požárů, ani 
placenou klakou. Je to zprostředkova-
tel, který z interních informací vytváří 
informace veřejné, ale také interpretuje 
hlas veřejnosti uvnitř organizace. Je to 
profesionál, který ctí jasně dané etické 
zásady: poskytuje pravdivé, ověřitelné 
a užitečné informace. 

doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
Patří dlouhodobě mezi 
přední odborníky 
v teorii a praxi vývoje 
masových médií, 
mediální teorie 
a moderního market-

ingu. Publikoval desítky odborných statí, 
napsal několik knižních publikací 
a realizoval několik významných 
mediálních projektů, včetně založení 
dvou soukromých rádií. Na VŠFS působí 
ve funkci prorektora pro nakladatelskou 
činnost a je odborným garantem 
studijního oboru Marketingová 
komunikace.

Efektivní 
komunikací 

k transparentnosti 
radnic a úřadů

Pod tímto titulkem v loňském prosincovém vydání měsíčníku 
Moderní obec vyšel obsáhlý rozhovor o publikaci TISKOVÝ  

MLUVČÍ  autorů  Martina Švehly a Milana Kašíka, kterou 
vydala naše vysoká škola v nakladatelství VŠFS – EUPRESS. 

Nejen proto jsme se na Milana Kašíka obrátili i my: 

Redakce // text
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Petr  Matějů, Michael Smith a Natalie 
Simonová se v příspěvku nazvaném 
„Koho znevýhodňuje škola: chlapce 
nebo dívky?“ věnovali tématu, které 
ve světě poutá stále větší pozornost, 
v Česku však z málo pochopitelných 
důvodů je zcela na okraji zájmu. Prezen-
tované výsledky ukázaly, že stejně jako 
ve většině vyspělých zemí v počáteč-
ním vzdělávání jsou výrazně znevý-
hodňováni chlapci, kteří při stejných 
naměřených schopnostech dostávají 
horší známky než dívky, což pak vede 
k nižším aspiracím na dosažení vyššího 
vzdělání a k neúspěchu v přechodech 
mezi jednotlivými stupni vzdělání. 

Druhý příspěvek z dílny VŠFS nazva-
ný „Role lidského kapitálu v úspěchu 
na trhu práce: srovnání šesti evrop-
ských zemí participujících na projek-
tu PIAAC“ (autoři Petr Matějů a Petra 
Anýžová) se zaměřil na vliv kompetencí 
na úspěch na trhu práce a zejména na 
příjem. Srovnávací analýza založená na 

datech z mezinárodního výzkumu PI-
AAC ukázala, že vliv měřených kompe-
tencí na příjem je v tranzitivních zemích 
(Česká republika, Slovensko, Polsko) 
výrazně slabší než v podobně malých, 
ale inovačně orientovaných zemích 
(Dánsko, Nizozemsko, Belgie). Analýza 
současně prokázala, že ženy mají při 
stejných klíčových charakteristikách 
(vzdělání, kompetence, zaměstnání) 
výrazně nižší příjem než muži, což platí 
zejména v ČR. Autoři v tomto kontextu 
zmínili možné působení mechanismů 
zvýhodňování v počátečním vzdělávání, 
jimiž se zabýval první příspěvek.

A konečně třetí příspěvek z téže dílny 
nazvaný „Hodnotový kontext volby 
mezi kariérou a domácností:  
mezinárodní srovnání“ (autoři  
P. Matějů a S. Weidnerová) na srov-
nání 25 evropských zemí prokázal, 
že dosažené vzdělání má u žen velmi 
silný vliv na formování jejich pracovně-
-kariérních orientací a hodnot, které je 

osvobozují od společenských tlaků tra-
dičně je připoutávajících k domácnosti 
a rodině. Analýza současně prokázala, 
že ve formování pracovně-kariérních 
orientací žen se v mnohem větší míře 
prosazují individuální preference než 
strukturní podmínky a omezení, což je 
výsledek zpochybňující konzervativně 
feministický výklad formování pracov-
ně-kariérních orientací žen založený 
na představě o klíčové roli omezujících 
společenských podmínek. Větší oporu 
tak získává preferenční teorie Catherine 
Hakimové korespondující s představou, 
že modernizace sebou přináší indi-
vidualizaci projevující se zejména ve 
formování životních preferencí a život-
ních stylů žen.

Je-li hlavním cílem dobrých konferencí 
věcnou debatou a argumenty posouvat 
poznání vždy o krůček dopředu, lze 
snad o tomto ročníku naší konference 
i při maximální skromnosti říci, že šlo 
o konferenci dobrou. 

Nové pohledy 
na formování 
a zhodnocování lidského kapitálu
V dopolední části programu 17. ročníku konference 
Lidský kapitál a investice do vzdělání byly prezentovány 
příspěvky, jejichž společným jmenovatelem bylo formování 
a zhodnocování lidského kapitálu se zvláštním důrazem na 
rozdíly mezi muži a ženami.

Petr Matějů // text
Tony Košař // foto



Informace  o pracovní části 
17. ročníku konference 

Lidský kapitál a investice do vzdělání 

Radim Valenčík // text
Tony Košař // foto

Šestnáctiletá tradice konferencí (v lé-
tech 1998-2013) umožnila pojmout 
letošní 17. ročník (jeho pracovní část) 
jako hledání odpovědi na otázku, co je 
příčinou současných problémů v oblas-
tech souvisejících s nabýváním a uplat-
něním lidského kapitálu, návazně pak 
na otázku, jak tyto problémy řešit. 

K tomu ještě před konáním pracovní 
části konference:
 Byla uspořádána v měsíčním 
předstihu (4. 11. 2014 ) s mezinárodní 
účastí hlavní část konference, na které 
ve spolupráci VŠFS s CERGE a ISEA byla 
analyzována relevantní data OECD. 

 Od počátku srpna 2014 probíhala 
na internetových stránkách konference 
odborná diskuse, které se zúčastnilo 
na 40 odborníků a v rámci které bylo 
zveřejněno vice než 60 příspěvků, viz: 
http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?
id=2172-teze-prispevku

Pracovní část konference tak umožnila 
podrobně projednat hlavní tematické 
okruhy (viz příloha) a zejména hypoté-
zu, podle které nejobecnější příčinou 
současných problémů je to, že dopo-
sud nedošlo k přeorientaci stávají-
cího setrvačného vývoje směrem ke 
společnosti produktivních služeb. 

Těžištěm ekonomiky této společnosti 
jsou produktivní služby bezprostřed-
ně spojené a nabýváním, uchováním 
a uplatněním lidského kapitálu.

Hlavním výstupem této a navazujících 
tří konferencí (tj. 17. – 20. ročníku 
konferencí na téma Lidský kapitál 
a investice do vzdělání) bude připra-
vit a postupně konkretizovat koncept 
vzájemně propojených reforem v ob-
lasti sociálního investování a sociální-
ho pojištění (tj. v oblasti financování 
systému vzdělání, systému zdravotní 
péče, penzijního systému a v navazu-
jících oblastech).

Příloha: Témata a teze pracovní 
části konference Lidský kapitál 
a investice do vzdělání

 Nejobecnější příčinou současných 
problémů je to, že doposud nedošlo 
k přeorientaci stávajícího setrvačného 
vývoje směrem ke společnosti produktiv-
ních služeb. Těžištěm ekonomiky této spo-
lečnosti jsou produktivní služby bezpro-
středně spojené a nabýváním, uchováním 
a uplatněním lidského kapitálu.

Témata:
 Vymezení společnosti produktivních 
služeb v kontrastu ke stávajícímu typu 

ekonomického růstu a společenského 
vývoje.

 Zdůvodnění, proč je pojem „společ-
nost produktivních služeb” přesnější 
než pojmy „vzdělanostní společnost”, 
„znalostní ekonomika” apod.

 Srovnání zrodu společnosti produk-
tivních služeb s průmyslovou revolucí.

 Ekonomický růst může být současně 
exponenciálně dynamický a trvale udrži-
telný, resp. dokonce musí být exponenci-
álně dynamický, aby byl trvale udržitelný. 
Základem tohoto typu růstu jsou produk-

tivní služby, které mají efekty znázorněné 
následujícím obrázkem:

Rychlejší 
profesní 

start

Zvýšení 
výkonnosti

Prodloužení zenitu 
profesní dráhy

Prodloužení 
horizontu

Produktivního 
uplatnění
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Témata:
 Identifikace a katalogizace všech 
možností spojených s a) rychlejším 
profesním startem, b) zvýšením výkon-
nosti, c) prodloužením zenitu profesní 
dráhy, d) prodloužením horizontu 
produktivního uplatnění (v oblasti 
vzdělávání, péče o zdraví, výchovy, 
rekreačních a relaxačních aktivit, péče 
o rodinu, v oblasti kultury apod.

 Komplementarita uplatnění osob 
různého věku při vhodně volené dráze 
profesního uplatnění a vhodných for-
mách týmové práce.

 Rozvoj inovačních schopností, 
zvyšování dynamiky inovací umožňu-
jících „odpoutávat” ekonomický růst 
od závislosti na omezenosti některých 
přírodních zdrojů.

 Rozhodující podmínkou přechodu 
k ekonomice produktivních služeb je 
zainteresovanost subjektů působících 
v oblasti produktivních služeb spojených 
s nabýváním, uchováním a uplatněním 
lidského kapitálu; vytvoření zpětných 
vazeb mezi efekty produktivních služeb 
a financováním těchto subjektů může 
podstatným způsobem přispět k vyšší 
dynamice ekonomického růstu, pozitiv-
ním změnám jeho charakteru a zvýšení 
kvality života lidí.

Témata:
 Identifikace a katalogizace všech 
oblastí, v nichž se již nyní ekonomické 
efekty, které vznikají v oblasti produk-
tivních služeb, vracejí těm ekonomic-
kým subjektům, které se o ně zasloužily.

 Identifikace a katalogizace všech 
oblastí, v nichž je žádoucí či nezbytné 
příslušné zpětné vazby vytvořit.

 Navržení mechanismů, podmínek či 
pravidel, jejichž uplatnění či zavedení 
by příslušné zpětné vazby vytvořilo.

 Zdůvodnění toho, proč bez vytvo-
ření zpětných vazeb vznikají bariéry 
zrodu ekonomiky založené na produk-
tivních službách.

 K prosazení nové ekonomiky, tj. 
ekonomiky produktivních služeb, je nutný 
komplex vzájemně provázaných reforem 
v odvětvích sociálního investování a soci-
álního pojištění (zejména vzdělání, péče 
o zdraví a penzijního pojištění).

Témata:
 Problematika financování vzdělání, 
zejména vysokoškolského z hlediska 
dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů.

 Problematika financování zdravotní 
péče, zejména z hlediska prodloužení 
zenitu a horizontu produktivního uplat-
nění.

 Optimalizace penzijního systému 
z hlediska identifikace a zpětné alokace 
ekonomických efektů vznikajících půso-
bením produktivních služeb (tj. řešení 
otázky, jak musí být penzijní systém 
postaven, aby se v něm do nejvíce pro-
jevily efekty produktivních služeb).

 Identifikování a katalogizace vzá-
jemné podmíněnosti reforem v jednot-
livých odvětvích sociálního investování 
a sociálního pojištění.

 Reformy v dalších oblastech produk-
tivních služeb.

 Neschopnost vytvořit si realistickou 
představu o možnosti exponenciálně 
dynamického trvale udržitelného růstu je 
gnozeologickou příčinou vzniku a šíření 
představ o katastrofickém či silovém 
řešení problémů spojených s existencí 
nepřekonatelných bariér růstu (formou 
reglementace spotřeby, omezení počtu 
obyvatelstva apod.). Tyto představy ná-
sledně zvyšují intenzitu pozičního inves-
tování, jehož důsledkem je ekonomická 
segregace a oslabování institucionálního 
systému společnosti působením struktur 
založených na vzájemném krytí porušo-
vání obecně přijatých zásad. Návazně 
pak dochází k deformování reforem 
v oblastech systémů sociálního investo-
vání a sociálního pojištění, zneužívání 
jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám 
poškozujícím společnost.

Témata:
 Popis projevů katastrofického či 
silového řešení současných problémů.

 Vymezení a modelování pozičního 
investování, návazně pak jeho důsledků 
s využitím teorie her.
 Identifikování a katalogizace forem 
deformování a zneužívání reforem.

 Popis a modelování působení 
struktur založených na vzájemném krytí 
porušování obecně přijatých zásad 
s využitím teorie her.

 Neschopnost vytvořit  reálnou před-
stavu o možnosti exponenciálně dyna-
mického a současně trvale udržitelného 
rozvoje jako „spouštěcí” mechanismus 
eskalace pozičního investování a jeho 
přerůstání ve vznik a rozrůstání se 
struktur založených na vzájemném krytí 
porušování obecně přijatých zásad.

 Hrozby a příležitosti, které vytváří 
současná doba v jednotlivých zemích, 
umožňují spolu s využitím teorie otevřít 
cestu k prosazení koncepčních komplex-
ních reforem v oblastech sociálního in-
vestování a sociálního pojištění. K analý-
ze bariér, které vznikají mezi teoretickým 
řešením a jejich uplatněním v praxi, je 
možné i nutné využít teorii her, zejména 
při analýze pozičního investování a při 
analýze působení struktur založených 
na vzájemném krytí porušování obecně 
přijatých zásad.

Témata:
 Analýza reality z hlediska hrozeb 
i příležitostí souvisejících s nutností 
a možností komplexních reforem v ob-
lasti sociálního investování a sociálního 
pojištění.

 Možnost aplikace teorie her k ana-
lýze společenského dění z hlediska 
prosazení reforem v oblastech produk-
tivních služeb – vyhodnocení zkušenos-
tí a doporučení.
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Bylo tomu i letos 11. ledna, kdy se Žofín rozzářil světly a bohatý 
program plný zajímavých interpretů se postaral o výjimečnou 
atmosféru a společenský zážitek pro všechny hosty.

Program doslova letěl ve strhujícím tempu, kdy tradičně skvělé ukázky 
latinsko-amerických tanců, v podání Jana Ondera a Lucie Hunčárové, 
vystřídala Dara Rolins, hvězda letošního plesu, taneční skupina The 
BoyZ a na závěr rocková skupina SPB, kterou známe už z Výroční party 
2014. V Malém sále, kde se konal maturitní ples Bankovní akademie, 
vystoupil zpěvák Pavel Callta, student naší univerzity. Soutěž o Ceny 
rektorky přinesla vedle 49 (!) řádných cen i dvě ceny útěchy a jako no-
vinku cenu za nejvíce prodaných lístků. Její výherce Ivan Gála z VŠFS 
podpořil ples zakoupením celkem 80 lístků do soutěže!
Příjemný večer skončil až příliš brzy a my se těšíme na Ples 2016.

Druhá lednová sobota tradičně patří Plesu Vysoké školy 
finanční a správní a Bankovní akademie.

Žofín
Ples 2015Magdalena Straková // text

Tony Košař // foto
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Vysoká škola finanční a správní posi-
luje v rámci své schválené strategie 
spolupráci se zahraničními univer-
zitami. Kromě evropských univerzit 
a našeho dlouhodobého partnera 
City University of Seattle (CityU)  
se zaměřuje naše pozornost  
v posledních letech též na mexické 
univerzity. 

Pro toto zaměření má naše univerzita 
několik důvodů. Prvním z těchto důvo-
dů je partnerství většiny těchto univer-
zit se CityU, přičemž v případě univer-
zity Centro de Enseñanza Técnica y 
Superior (CETYS) je to podpořeno i tím, 
že prezident této univerzity Fernando 
Leon byl dlouhá léta viceprezidentem 
CityU. Současně je Fernando Leon čle-
nem řídícího výboru IAUP (International 
Association of University Presidents) 
stejně jako rektorka naší univerzity 
Bohuslava Šenkýřová. Dalším důvodem 
zaměření naší univerzity na Mexiko je 
příznivá vízová politika, která umožňu-
je jak krátkodobé (několik týdnů), tak 
i dlouhodobé (jeden/dva semestry) 
studijní pobyty na naší univerzitě. V ne-
poslední řadě je třeba zmínit rostoucí 
roli Mexika ve světě a jeho připravenost 
podporovat vzdělávání i prostřednic-
tvím studijních pobytů na univerzitách 
po celém světě.

Spolupráce s výše zmíněnou univer-
zitou CETYS trvá již více než sedm let, 

nicméně teprve v posledních dvou 
letech se významným způsobem 
prohloubila. Podařilo se nám společně 
připravit a akreditovat program Double 
Degree, který umožňuje studentům 
CETYS získat souběžně s titulem z této 
univerzity také náš bakalářský titul 
v jednom z našich nejpočetněji zastou-
pených oborů – Business Management 
and Corporate Finance, kde výuka 
probíhá v angličtině. Studenti CETYS 
absolvují kompletní čtyřleté bakalář-
ské studium v rámci CETYS a během 
studia na VŠFS potom absolvují vybrané 
předměty, přičemž své studium na naší 
univerzitě zakončí standardní státní 
závěrečnou zkoušku. Bakalářskou práci 
potom dokončí a obhájí v rámci svého 
studia na CETYS University.

Tím ovšem spolupráce se CETYS zda-
leka nekončí. Již několik let po sobě 
přijíždějí v létě studenti této univerzity 
– spolu se studenty dalších mexických 
univerzit – na několikatýdenní studijní 
pobyty. Tyto tzv. letní školy mají tedy již 
tradici a počet přijíždějících studentů 
se každoročně zvyšuje. V tomto roce 
očekáváme příjezd cca 70 studentů, 
přičemž přivítáme v rámci letošní letní 
školy i studenty dalších čtyř univer-
zit: UANL (Universidad Autónoma de 
Nuevo León), UASLP (Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí), UPAEP 
(Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla) a UAG (Universidad 

Autónoma de Guadalajara). Se všemi 
výše zmíněnými univerzitami připra-
vujeme v rámci prohloubení vzájemné 
spolupráce i výměnné jedno/dvouse-
mestrální pobyty studentů. Zatím se 
jedná spíše o studijní pobyt mexických 
studentů na VŠFS vzhledem k tomu, že 
naši studenti dávají přednost studijním 
pobytům na evropských univerzitách 
v rámci programu Erasmus. To je pro 
ně finančně výhodnější díky finanční 
podpoře tohoto programu ze strany 
EU. Tato situace by se mohla změnit 
v souvislosti se zavedením programu 
Erasmus+, který umožňuje i neevropská 
strategická partnerství.

Další oblasti spolupráce s výše uve-
denými mexickými univerzitami jsou 
následující: absolvování navazujícího 
magisterského programu VŠFS v ang-
ličtině nebo programu MBA, případně 
kombinace obou programů v rámci 
akreditovaného programu Joint Degree. 
Všechny uvedené programy lze studo-
vat v Praze, nicméně část studia mohou 
studenti absolvovat např. v Seattlu. 
V jednání je též možnost absolvování 
několika kurzů MBA v Praze, i když se 
bude jednat o studium MBA v rámci 
příslušné mexické univerzity. V nepo-
slední řadě jsou diskutovány možnosti 
výměny pedagogů a vzájemné pod-
pory v oblasti vědy a výzkumu včetně 
společných publikací a vystoupení na 
konferencích.

Spolupráce 
s mexickými univerzitami

Petr Budinský // text
Petr Budinský // foto

Vysoká škola finanční a správní posiluje v rámci své 
schválené strategie spolupráci se zahraničními univerzitami. 
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Spolupráce 
s mexickými 
univerzitami 
má do 
budoucna 
potenciál
Na přelomu ledna a února navštívil 
prorektor univerzity Petr Budinský 
řadu univerzit v Mexiku. Obrátili jsme 
se proto na něj s několika otázkami.

O jaké univerzity se jednalo a co kon-
krétně bylo cílem Vaší cesty?
Jednalo se o dvoutýdenní pracovní 
cestu, přičemž první týden jsem pů-
sobil na univerzitě CETYS, která je již 
několik let naším hlavním strategickým 
partnerem v Mexiku. Tato univerzita má 
tři kampusy, a to v Ensenadě, Mexicali 
a Tijuaně. V rámci svého působení jsem 
ve všech třech kampusech přednášel 
na vybraná témata z oblasti finančních 
trhů a též jsem prezentoval naši univer-
zitu, přičemž jsem prioritně propagoval 
program Double Degree, v rámci něhož 
mohou studenti CETYS přijet studovat 
na VŠFS již v únoru 2016. V druhém 
týdnu jsem postupně jednal na univer-
zitách UPAEP, UASLP a UAG, přičemž 
hlavním cílem těchto jednání bylo další 
prohloubení vzájemné spolupráce 
s důrazem na výměny studentů a pe-

dagogů, případně příprava programu 
Double Degree. Jedinou univerzitou, 
s níž v Mexiku spolupracujeme a kterou 
jsem nestihl navštívit, tak zůstává UANL.

Kolik studentů se Vám podařilo 
oslovit v rámci Vašeho působení na 
CETYS a jaký měly Vaše přednášky 
ohlas?
Chtěl bych říci, že program na CETYS 
byl v předstihu velmi precizně připra-
ven, takže výuka i prezentace školy 
probíhaly velmi efektivně. Celkem 
jsem oslovil cca 550 studentů, což je 
daleko vyšší počet studentů, než který 
jsem očekával. Studenti si dopředu 
zvolili vždy jedno ze dvou nabízených 
témat přednášek: „Globální ekonomika 
a finanční trhy“ a „Aktuální vývoj na fi-
nančních trzích“. Z ohlasů jak studentů, 
tak i pedagogů se zdá, že tato témata 
studenty skutečně zaujala, a to pře-
devším vzhledem k jejich aktuálnosti 
a důležitosti. O tom koneckonců svědčí 
i to, že děkanka kampusu v Tijuaně po-
žádala na základě požadavků studentů 
o návaznou přednášku prostřednictvím 
Skype.

Vedle CETYS jste navštívil ještě tři 
další univerzity. Jak byste jednání 
s nimi zhodnotil? A vidíte zde prostor 
pro další spolupráci?
Obecně bych chtěl říci, že všechna 
jednání byla velmi vstřícná a konstruk-
tivní a ve všech třech případech jsem 
měl možnost si prohlédnout kampus. 
Všechny univerzity jsou připravené dále 
prohloubit spolupráci, nicméně každé 
jednání mělo svá specifika. Nejdále je 
zatím spolupráce s univerzitou UASLP, 
jejíž studenti přijíždějí pravidelně na 
námi pořádanou letní školu. Na této 
univerzitě jsem prezentoval pro cca 50 
studentů možnost studijních pobytů na 

VŠFS, což se setkalo s velkým zájmem 
a již v týdnu po mém návratu z Mexika 
se ozvali studenti, aby získali další po-
drobné informace. Spolupráce s univer-
zitou UPAEP se teprve rozbíhá, protože 
studenti této univerzity přijeli pouze 
jednou na naši letní školu, nicméně 
UPAEP projevila velký zájem především 
o krátkodobé studijní pobyty na VŠFS. 
Jednání s UAG vzniklo na základě roz-
hovorů rektorky VŠFS s rektorem UAG 
v rámci IAUP, takže toto jednání ocenil 
i zástupce CityU Antonio Esqueda, který 
se tohoto jednání zúčastnil a pro něhož 
to znamenalo možnost navázání spolu-
práce s další mexickou univerzitou.

Jak byste tedy stručně shrnul vý-
sledky Vašich jednání s mexickými 
univerzitami?
Dochází jednoznačně k prohloubení 
spolupráce se všemi čtyřmi partner-
skými univerzitami v Mexiku – hlavně 
v oblasti výměn studentů a pedagogů, 
přípravy Double Degree programů 
a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. 
Osobně se domnívám, že spolupráce 
s mexickými univerzitami má do bu-
doucna velký potenciál.

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Prorektor pro 
vzdělávací činnost  
a vnější vztahy 
Vysoké školy finanční  
a správní, docent 
v oboru finance, 

odborník v oblasti kapitálových trhu 
a specialista na dluhopisy a deriváty, 
který patří k respektovaným odborníkům 
na měnové trhy a komodity, matematik 
a pedagog. Na VŠFS  mj. zodpovídá 
za oblast českých i zahraničních 
partnerství.

Xadonia 01/2015 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY
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Společnost MAFRA, a. s., která sdru-
žuje pod svou střechou produkty ze 
všech oblastí mediálního trhu, od no-
vin (MF DNES, Lidové noviny, Metro) 
přes internetové portály (iDNES, 
jobDNES, atd.), rádia, televize i vlast-
ní tiskárny MAFRAPRINT, se opět 
stala pro akademický rok 2014/2015 
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 penězi, 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 minu-
losti a zajišťuje maximální synergic-
ký 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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Fotografka a rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová 
tentokrát představila svoji cestu do Indie. Ale popr-
vé v historii univerzity se křtil i diář pro rok 2015. Dá-
rek, který jsme připravili pro všechny naše příznivce  
k  15. výročí Vysoké školy finanční a  správní. Je plný 
fotografií z  celého světa. Co měsíc, to země, seřaze-
ná navíc tak, aby odpovídala i  měsícům, v  nichž je  
B. Šenkýřová navštívila.
 
Ale poslední křest byl výjimečný i z mnoha dalších po-
hledů. Měli jsme logicky dva kmotry, kalendář křtil in-
dický geolog a léčitel pomocí Ajurvédy Govind Rajpo-
ot. Krátký rozhovor, který s ním rektorka na pódiu vedla, 
odhalil alespoň malý kousek tolik odlišného indického 
světa. A kmotrem diáře byl náš student, mladý zpěvák 
Pavel Callta, který si získal sympatie hostů a zcela jistě 
i nové fanoušky. Zazpíval tři písničky, z nichž jedna „Te-
rapeut“ zazněla vlastně ve světové premiéře, protože ji 
Pavel napsal a otextoval pouhé tři dny před uvedením 
u nás. V těchto týdnech vychází talentovanému zpěvá-
kovi debutové album Momenty. 

Celkem se do Stipendijního fondu pro fyzicky handica-
pované studenty vybralo 35 000 Kč. V letošní roce jich 
i díky vám podporujeme sedm.

Naši studenti a zaměstnanci dokazují, že pro nás společenská 
odpovědnost není jen prázdnou frází. V úterý 25. listopadu 
2014 se v Kongresovém centru konal už tradiční křest kalen-
dáře na podporu stipendijních programů pro sociálně a fyzic-
ky handicapované studenty. 

Děkujeme,
že podporujete náš Stipendijní fond

Redakce // text
Tony Košař // foto

Darovat krev znamená darovat život. 
Naši kolegové Alexandra Piskáčková 

se studijního oddělení a Lukáš 
Hansel z mosteckého studijního 

střediska darovali 
život už 20krát. 

Hrdinové mezi námi
Redakce // text

Tony Košař, archiv // foto

Právě tolik odběrů krve je totiž třeba, aby se člověk 
stal držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana 
Jánského Českého červeného kříže. Vážíme si toho, 
že se dobré jméno univerzity šíří i tímto způsobem.

Alexandra PiskáčkováLukáš Hansel
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Proč jste se poprvé rozhodli 
darovat krev?
AP: V roce 1998 jsme byli s manželem 
tři roky a zjišťovali jsme, co vše 
máme společné a co dalšího můžeme 
společně prožít. Vzájemně jsme se 
„vyhecovali“ asi i díky nějaké reklamní 
upoutávce, dnes přesně nevím. Takže 
spontánní nápad, ze kterého se stala 
příjemná součást našeho života.

LH: Poprvé mě k dárcovství krve 
přemluvila dnes již bývalá kolegyně 
Kamila Beranová v rámci akce Europe 
Direct Most v červnu 2011 s názvem 
„Darujme krev“. 

Kdy se z toho stalo pravidelné 
dárcovství?
AP: V mém případě ihned. Příjemný 
pocit, který po každém odběru na-
stane, je vlastně neopakovatelný a cítím 
se moc fajn. Dnes, kromě klasického 
odběru krve, daruji i krevní plazmu 
a krevní destičky. Což jsou odběry, 
které jsou sice k tělu šetrnější, 
ale trvají o dost déle.

LH: O rok později (2012) byla diagnos-
tikována těžká forma hemofilie typu 
„A“ mému synovi. Hemofilie je velmi 
vzácná porucha srážlivosti krve. Pre-
parát pro léčbu je nesmírně nákladný 
a náročný. Pociťoval jsem určitý závazek 
společností, a to byl důvod, proč se ze 
mne stal pravidelný dárce. 

Popište prosím, co celý proces 
přesně znamená. Bolí to? A jste 
ten den unavení nebo oslabení?
AP: Od samého začátku navštěvuji 
pouze transfúzní oddělení ve Fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady, kde 
po příchodu a odložení věcí v šatně, je 
potřeba se v evidenci dárců zaregistro-
vat, a to předložením OP a upřesněním, 
o jaký odběr se jedná, zda o plnou 
krev (klasický odběr krve), plazmu 
nebo destičky. Poté je potřeba vyplnit 
dotazník, který obsahuje cca 46 otázek 
týkajících se Vašeho zdravotního stavu 
a užívaných léků. Následuje odběr 
vzorku krve a moči. Než se výsledky 
obou vzorků vyhodnotí, máte možnost 
se lehce občerstvit (suchý rohlík a čaj). 
Se zpracovanými výsledky je potřeba 
absolvovat prohlídku lékaře, který 
zhodnotí Váš celkový zdravotní stav, 
změří tlak a zkontroluje výsledky odeb-
raných vzorků. Pokud u lékaře „proj-

dete“, nic nebrání samotnému odběru. 
Před vstupem do odběrové místnosti 
si omyjete ruce (celé předloktí) a jdete 
se posadit do křesla. Zde se Vás ujme 
velmi milý zdravotnický personál, 
vybere vhodnou ruku k odběru (podle 
viditelnosti žil) a poté následuje vpich, 
který je proveden silnější jehlou. Doba 
odběru je individuální, cca 5 – 15 minut. 
Po odběru Vám „odebíranou“ ruku 
zaškrtí v místě vpichu zaškrcovadlem.  
Ihned po odběru nemůžete ode-
jít, měli byste cca 20minut ještě na 
oddělení setrvat, to pro případ, že by 
se Vám udělalo nevolno. V této době 
„čekání“ máte možnost využít možnosti 
občerstvení, které nemocnice nabízí. 

Ze své zkušenosti mohu říci, že odběr 
bolestivý není, jde jen o trochu 
nepříjemné píchnutí. Ale chápu,  
že každý z nás má jiný práh bolestivosti 
a každý z nás je jinak vnímavý a citlivý, 
třeba jen při klasickém odběru krve. 
Proto zobecnit odpověď asi úplně 
nelze.

V den odběru rozhodně unavená 
nejsem, naopak prožívám velmi 
příjemné emoce. Jediné, na co si mu-
sím dát pozor, je dodržování pitného 
režimu, proto si hlídám dostatečné 
množství tekutin a večer si dopřeji 
třeba i lahvinku dobrého vína.

LH: Ze své zkušenosti mohu říci, že 
odběr není nikterak nepříjemný – 
možná jen divný pocit, kdy máte  
v žíle zapíchnutou jehlu po dobu  
cca 60 minut. 

Ano, únava a oslabení je po odběru 
naprosto normální. Dárce by se měl 
vyhýbat v den odběru těžkým manuál-
ním činnostem a měl by především 
odpočívat.

Co má udělat člověk, který 
se rozhodl poprvé darovat krev?
AP: Ničeho se nebát a navštívit nejbližší 
transfúzní oddělení, kde Vám odborníci 
vše vysvětlí. 
Cca 16 hodin před odběrem ani v den 
odběru se nedoporučuje velká námaha, 
např. cvičení ve fitness centru, ale ani 
hladovění, pití alkoholických nápojů, je 
třeba se vyhnout čokoládě a oříškům. 
K odběru není nutno přijít nalačno. 
Můžete si dopřát cereální pečivo, műsli 
tyčinky (bez oříšků), rohlík s me-

dem nebo marmeládou (bez másla), 
kukuřičné lupínky s ovocnou šťávou či 
přesnídávkou, ovocný salát, čaj, ovocné 
nápoje, vodu, ale ne alkohol a mléko. 
Ženy mají možnost odběru 1 x za  
4 měsíce, muži 1 x za 3 měsíce. Ženy 
nemohou darovat krev v době menstru-
ace, těhotenství a kojení. U mužů i žen 
je třeba zohlednit dobu po nachlazení, 
pooperační stavy, poúrazové stavy, re-
habilitace, adekvátní dobu po přisátém 
klíštěti, tetování, očkování, atd.

LH: V Mostě se stačí dostavit na 
odběrné místo hematologického 
oddělení v úterý a čtvrtek  
od 8–12 hodin. 

Po třech bezproblémových odběrech 
krve se můžete stát dárci krevní plazmy. 
Darovat krev je ale (z mého pohledu) 
jednodušší, jelikož proces netrvá déle 
než 10 minut. Zásadní rozdíl je ale 
v počtu dobrovolného dárcovství  
– krev 4x a plazma 12x za rok.

Zkuste čtenářům našeho časopisu 
vzkázat, proč by se i oni měli stát 
dárci krve.
AP: Každý z nás si musí sám v sobě 
nejprve rozhodnout, zda chce, či 
nechce, zda může, či nemůže a pak 
bych otázku položila jinak, obráceně: 
„Proč ještě nejsem v registru dárců?“ 
Výhodou je, že nic nemusíme, ale 
můžeme. A když můžeme, tak třeba 
i někomu pomůžeme. A to je přeci 
moc fajn!

LH: Především protože pomáháte. Krev 
je důležitou tekutinou, kterou nelze 
nahradit.

Vaše dárcovství nemusí být nutně vidět 
– děláte to z pocitu solidarity. Nikdy 
nevíte, kdy krev nebo složky krve bude 
potřebovat někdo z Vašich blízkých nebo 
Vy sám(a). 
Podrobnosti k dárcovství krve naleznete 
na http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk.
aspx.
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Harmonogram 

akcí VŠFS
období 

2014/2015

12. 3.  Fórum MF Dnes – Aktuální vývoj médií

12. 3.  Promoce

13. 3.  Mezinárodní konference „Trestně právní” 
 a kriminalistické aspekty dokazování (E. Bruna)

17. 3.  Národní finále Global Management Challenge

24. 3.  Vyhlášení a galavečer GMC

27. 3.  Florbalový turnaj

9. 4.  Fórum MF Dnes Etiketa

14. 4. Šachový turnaj

16. 4. Fórum MF Dnes – IT technologie 

17.4. Fotbalový turnaj

21. - 23. 4.  GMC Světové Finále Praha

 Vyhlášení soutěže o Cenu prof. F. Vencovského *

 Kulatý stůl k nezávislosti samosprávy (V. Čechák) *

22. - 25. 5. IAUP OXFORD

28. - 29. 5. 2denní konference „Finanční trhy” (O. Schlossberger)

 Seminář doktorandů (M. Helísek) *

13.  - 14. 6.  Kladenské dvorky

17. 6.   Workshop k penzijní reformě 
 – Penze a děti (J. Vostatek)

31. 8.  Open Party  Žluté lázně

Brezenˇ

Duben

Srpen

Kvetenˇ

Cervenˇ

* Datum akce bude stanoveno později. Sledujte náš web.
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