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Kalendář
Termíny záloh, daní, pojistného, platební pokyny dle individuálního nastavení.

Nabídka školení ve spolupráci se zajímavými partnery. 

Sazby
Aktuální daňové sazby doma.

Historie sazeb z domova i ze světa.

Kalkulačky
Kalkulace sankcí u nejčastějších daňových prohřešků.

Jednoduché ověření již uložených pokut a úroků.

Zprávy
Informace o novinkách a zajímavostech.

Aktuální témata z oblastí daní, účetnictví a práva.

V čem Vám pomůže?
• Hlídá za Vás termíny.

• Srozumitelně poradí s platbou daně a záloh.

• Umožňuje předcházet zbytečným sankcím.

• Informuje o novinkách a zajímavostech.

Kontakt: APOGEO Group, SE, Ing. Jaroslava Hanková,
T +420 267 997 721, E tax@apogeo.cz, W www.apogeo.cz

Volně ke
stažení na:

APLIKACE
DANÍČEK
EFEKTIVNÍ HLÍDAČ VAŠICH  DANÍ

Partner projektu:

Bernáku navíc ani tronícek!
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Xadonia 02/2015 EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři Xadonie,
jarní vydání našeho časopisu se 
z velké části věnuje marketingu. 
Ostatně právě naše univerzita patřila 
k průkopníkům v této oblasti a jako 
jedna z prvních spustila masivní 
marketingovou kampaň na podporu 
svých oborů. Dnes v době kampaní 
nejen soukromých, ale i veřejných 
vysokých škol je téměř úsměvné 
vzpomínat na rozhořčení a diskuse, 

které se v době té naší první vedly. Více si přečtěte v článku 
k tématu vydání, který pro vás napsala rektorka univerzity 
Bohuslava Šenkýřová.

Nejen marketingem je ovšem člověk živ, a tak se společně 
ohlédneme za mezinárodním finále soutěže Global 
Management Challenge, které pořádala naše univerzita a které 
se konalo historicky poprvé v Praze. Připomeneme si také 
atraktivní diskusní fóra, v jejichž rámci jsme přivítali na půdě 
školy takové kapacity, jako je Jan Mühlfeit, Cyril Svoboda, 
Jaroslav Plesl nebo David Marek. 

Určitě si přečtěte rozhovor s Jiřím Horeckým, prezidentem 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Unie 
zaměstnavatelských svazů a především naším absolventem. 
Jeho rozsáhlé zkušenosti, obrovský přehled v oblasti sociálních 
služeb, jeho energie a životní nadhled jsou velmi inspirativní.
Doufám, že vám pročítání naší Xadonie zpříjemní čekání na 
vrcholnou událost letošního léta. Na poslední den tohoto 
akademického roku (a poslední den prázdnin) pro vás 
připravujeme akci, pracovně nazvanou VŠFS Open Air. 
Na co se můžete 31. srpna těšit? Na dětský den, řadu 
sportovních aktivit i vystoupení skvělých kapel. Letošním 
lákadlem je slovenská skupina No Name. Takže si do svých 
diářů a iPhonů udělejte poznámku, že 31. srpna nemůžete 
minout Žluté lázně v pražském Podolí.

Na viděnou se tam s vámi těší
 
Vaše
Magdalena Straková
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Vznikli jsme mezi prvními soukromý-
mi vysokými školami v době „hladu“ 
po vysokoškolském vzdělání „sil-
ných“ ročníků. Na Vánoce 1999 jsme 
získali státní souhlas a několik akre-
ditovaných bakalářských oborů. Bylo 
třeba dát světu vědět, že existujeme, 
a přijmout první studenty 
ke studiu. Byli jsme úplně první vy-
soká škola, která investovala peníze 
a realizovala reklamní kampaň pod 
heslem „Ukaž, že na to máš!“ k oslo-
vení potenciálních studentů. Vždyť 
školné bylo prvních pár let hlavním 
a téměř jediným naším příjmem. Na 
naše i tehdejší poměry byla částka 
více než 1,5 milionu Kč veliká, ale 
ukázala se jako výborná investice. 
Byla součástí marketingového a pro-
cesního řízení. 

Pro mnohé to byl šok. Ještě řadu let 
jsme museli čelit nevybíravým atakům 
(vnějším, ale i vnitřním) pro myšlenku 
klientského přístupu a budování vysoké 
školy jako firmy, která musí hlídat a plá-
novat svoje výnosy a náklady (vždyť 
pořád máme jen to, co si vyděláme), 
která musí mít svoji firemní kulturu, 
strategii a poskytovat kvalitní vzdělání, 
aby o ně měli studenti zájem a nachá-
zeli uplatnění v praxi. 
Dnes je zcela normální, že školy využí-
vají celou řadu moderních i klasických 
marketingových nástrojů, aby oslovily 
trh a přilákaly nové studenty. V době 

demografického poklesu maturantů, 
určité „nasycenosti“ trhu vysokoškoláky, 
nadměrného počtu vysokých škol a do-
znívání hospodářské krize dokonce i ve-
řejné univerzity berou marketing a ma-
nažerské řízení školy na milost. Není to 
snadná cesta. Akademičtí pracovníci 
nejsou na klientský přístup a spoluúčast 
na marketingových aktivitách z veřej-
ných vysokých škol zvyklí. Znamená to 

často změnit myšlení a chování a to, jak 
je známo, bolí. Rozdíl je o marketingu 
přednášet nebo se „marketingově“ 
chovat. Řada akademických pracovníků 
ani pořádně nevěděla, o co se vlastně 
jedná, neboť byla zaměřena úplně na 
jiné vědy. Navíc, mnozí dodnes pochy-
bují, zda marketing vůbec vědou je. 
 Naše univerzita zvolila pro marke-
tingovou strategii, plánování mediální 
kampaně a její realizaci vybudování 
specializovaného pracoviště vyba-
veného odborníky s praxí. Kreativci, 
kteří vědí, co je třeba, aby škola byla 
vidět (image) a dokázala propagovat 
svoje obory (produkty, služby). Ale bez 
propojení s akademickými pracovníky 

by to nešlo. Vždyť jsou to oni, kdo jsou 
v přímém kontaktu s několika tisíci na-
šich studentů. Znají absolventy a často 
s nimi udržují kontakt. A ti jsou nej-
větším zdrojem (jak jsme zjistili z řady 
dlouhodobých šetření) informací o naší 
škole, o kvalitě pedagogů, náročnosti 
studia, vstřícnosti studijního odděle-
ní a dalších služeb. Na základě jejich 
referencí k nám přichází většina nových 
studentů.
 Jedna věc je jistá – bez kvalitního 
marketingu nemůže být úspěšná 
žádná firma. I to byl důvod, proč jsme 
před asi 7 lety akreditovali obor Mar-
ketingová komunikace. Dnes ho učíme 
v bakalářském i navazujícím magist-
erském studiu v českém i anglickém 
jazyce. Dokonce několik absolventů 
nalezlo i na univerzitě zaměstnání. 
Řada jich pracuje v renomovaných 
agenturách či na významných pozicích 
ve firmách. U studentů toho oboru 
často hledáme inspiraci a spolu-
práci při vytváření nových headlinů 
a grafického ztvárnění. Každým rokem 
přicházíme s něčím novým, snažíme 
se dokázat efektivně oslovit všechny 
cílové skupiny, které chceme získat 
ke studiu jednotlivých oborů. Jsem 
přesvědčena, že jsme leaderem, 
pokud jde o udávání nových směrů ve 
školském marketingu. Mnohé postu-
py jsou naším know-how, ale ukázky 
některých povedených headlinů a kre-
ativní grafiky vám připomeneme.

Jednu věc nelze naší vysoké škole rozhodně upřít. Jako jedni 
z prvních, ne-li úplně první, jsme prosazovali manažerský 
přístup k vedení vysokých škol. S tím je spojena celá řada 

činností „běžných“ pro firmy, nikoli však do té doby pro 
oblast školství, vysoké nevyjímaje. Je to logické.

 na VŠFS
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Bohuslava Šenkýřová // text
Archiv // foto
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20. � ervence 2006 10:59:52

●   Aplikovaná informatika
●   Finance a finanční služby
●   Marketingová komunikace
●   Pojišťovnictví
●   Řízení podniku a podnikové finance
●   Veřejná správa

Den otevřených dveří v Praze, Kladně a Mostě
●   14. 8. 2008 od 14:00 do 18:00 hodin
●   1. 9. - 5. 9. 2008 od 14:00 do 18:00 hodin
●   11. 9. 2008 od 14:00 do 18:00 hodin

●   BSBA - Bachelor of Science in Business Administration
●   MBA - Master of Business Administration
●   Double Degree - souběžné studium VŠFS a CityU
●   Zahájení 2x ročně - říjen, duben

Studijní programy City University of Seattle
v anglickém jazyce

Bakalářské a magisterské studium

Praha ● Kladno ● Most

Studijní obory:
●  Aplikovaná informatika
●  Bankovnictví
●  Finance a finanční služby
●  Marketingová komunikace
●  Pojišťovnictví
●  Řízení podniku 
     a podnikové finance
●  Veřejné finance
●  Veřejná správa

Dny otevřených dveří:
●   05. 02. 2009  ● 12. 02. 2009
●   19. 02. 2009  ● 26. 02. 2009

Vysoká škola finanční a správní

Tvoje budoucnost
začíná u nás
● Bc. ● Ing. ● Mgr. ● BSBA ● MBA

www.vsfs.cz 

2006

2008 2009

2006



Marketing 
je často 
hledáním 
zřejmého. Al Ries
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www.vsfs.cz

našich studentů to natře všem!

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Bakalářské a magisterské studijní obory:
Aplikovaná informatika / Bankovnictví / Finance a finanční služby 
Marketingová komunikace / Pojišťovnictví / Právo v podnikání 
Právo ve veřejné správě / Řízení podniku a podnikové finance 
Sociální politika / Sociologie / Veřejné finance / Veřejná správa

Kompletní studijní programy, včetně anglicky vyučovaných, naleznete na:

%

www.vsfs.cz

STUDENTŮ U NÁS 
HRAJE HLAVNÍ ROLI

Vysoká škola finanční
a správní

Bakalářské a magisterské studijní obory:
/ ekonomické / společensko-vědní 

/ právně-správní / informatické / anglické

KONTAKT
Estonská 500, 101 00 Praha 10 – Vršovice

2012

2014

2012
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Média a marketing 
jsou mou profesí i koníčkem…

Bohuslava Šenkýřová // rozhovor
Archiv redakce, archiv M. Kašíka // foto

Toto číslo časopisu XADONIA je plně věnováno korporátnímu  
a produktovému marketingu naší Vysoké školy finanční  

a správní. Není asi povolanějšího, s kým si na toto téma a na 
další otázky povídat, než s prorektorem pro nakladatelskou 

činnost doc. Ing. Milanem Kašíkem, CSc. Ten má jednak 
tuto problematiku v různých obměnách v náplni práce, 

ale hlavně – je autorem projektu a úspěšného studijního oboru 
Marketingová komunikace, akreditovaného od roku 2005 

(bakalářské studium) a od roku 2008 (magisterské studium). 

Jak se to v životě člověka přihodí, 
že mediální a vydavatelský byznys 
vymění za poněkud konzervativnější 
svět akademiků? 
V životě mnohdy platí, že člověk se 
vrací na místo činu. Při vysokoškolském 
studiu kybernetiky mě to už táhlo k mé-
diím, pracoval jsem během studia v růz-
ných redakcích, asi nejvíce v rádiu, a po 
absolutoriu tohoto technicko-informač-
ního  oboru jsem si šel doplnit vzdě-
lání na Fakultu žurnalistiky UK Praha, 
kde jsem nakonec zakotvil i profesně 
a vydržel skoro 15 let. Tady je počátek 
mého zájmu o mediální svět, který jsem 
se učil poznávat, a zároveň jsem se učil 
praktickou žurnalistiku a tvůrčí psaní. 
Pak přichází čtvrtstoletí toho, co tedy 
nazýváte mediálním a vydavatelským 

byznysem, i když to bylo ještě s přestu-
pem … Půl roku před listopadem 1989 
jsem dostal nabídku vybudovat tiskový 
odbor na české vládě a stát se jeho 
ředitelem a zároveň prvním mluvčím 
české vlády.

To byla výzva…
Nepochybně. Otevřely se mi dveře 
k poznání novinářské profese z druhé 
strany, z jiné sféry. Tiskový odbor jsem 
stavěl na zelené louce, protože tato 
funkce pochopitelně v minulém režimu 
neexistovala, prvním mluvčím asi rok 
přede mnou byl pan Miroslav Pavel 
na federální vládě. Byla to tedy přede-
vším výzva jako první něco vybudovat, 
něčemu se přiučit, což v době přecho-
du k demokracii a svobodě slova byla 
složitá doba, ale ohromně inspirativní. 
Zde jsem se za pochodu učil danému 
speciálnímu komunikačnímu oboru 
mluvčí, dále jsem poznal fungování 
vládního protokolu, základní diploma-
tické postupy a nemohu nevzpomenout 
moudrého premiéra Petra Pitharta, od 
kterého jsem pochytil mnohé z filozofie 
a moderního chápání světa. Řečeno 
učeně – pravá škola života i profese. Mi-
mochodem, při studiu kybernetiky jsem 
byl překvapen, kolik filozofů se věnova-

lo kybernetice, matematice a geometrii, 
asi nejznámější je René Descartes. Takže 
moje studijní a profesní kombinace 
nebyly až tak divoké a nepochopitelné, 
jak by se mohlo zdát.
Nu a pak přichází rok 1991 – rozjíždí se 
velké soukromé vydavatelství Econo-
mia, kde jsem opět po více než deset 
let byl ředitelem divize – publisherem 
odborných titulů, z nichž jsem mnohé 
zakládal na zelené louce, například 
MODERNÍ OBEC, s níž máme dnes velmi 
dobré pracovní kontakty v rámci studij-
ního oboru Veřejná správa. Všechny ti-
tuly vycházejí dodnes, i když v loňském 
a letošním roce z nich většinu Economia 
prodala specializovaným vydavatel-
stvím a orientuje se na zpravodajské 
servery a nová média. Také jsem moc 
rád, že dnes mediální dům Economia, 
už ne pouze vydavatelství tištěných 
titulů, je významným partnerem naší 
vysoké školy.
 
Z vašich  odpovědí je patrno, že jdete 
svojí životní dráhu promyšleně. Přes-
to mi to nedá, abych se nezeptala, 
zda přestupu mezi akademiky, z ta-
kových zajímavých pozic a nesporně 
mnohem živějšího mediálního a tis-
kového byznysu, nelitujete?
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V nejlepším se odchází, vydavatel-
ství hledalo v té době při klesajících 
nákladech nové cesty rozvoje a nového 
majitele. Já měl vedle úžasné profese 
a manažerské práce v Economii za 
sebou další původní projekty: založení 
vzdělávacího střediska v Economii, 
které funguje dodnes, založení dvou 
soukromých rádií, na které jsem dostal 
licence, v roce 1994 to bylo rádio OK, 
dnes v síti rádia Blaník, které bylo a je 
v poslechovosti mezi předními lokál-
ními rádii, a další úspěšné projekty. 
Byl jsem jedním ze zakládajících členů 
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků, měl jsem na starost vnější 
komunikaci a PR. Rok před nástupem na 
VŠFS jsem přijal na rok nabídku pozice 
krizového manažera pro revitalizaci 
pražské pobočky Open University 
Business School. Rád vymýšlím nové 
věci sám, ale rutinu pak rád přene-
chám jiným. Na Open University jsem 
se seznámil s tím, jak fungují soukro-
mé vysoké školy, poznal jsem proces 
akreditace a už bylo blízko nápadu na 
vytvoření komunikačního oboru. Nu 
a pak už to víte sama … přijal jsem vaši 
nabídku, mimochodem na pracovním 

obědě v Klubu Autoklubu ČR, dodnes 
si pamatuji jídelníček a váš outfit. Takže 
nelituji… Vrátil jsem se mezi mnoho 
významných akademiků a kamarádů, 
kterých si vážím,  na VŠFS zastávám 
obdobně významnou funkci, jako v tom 
byznyse. Pochopitelně si jí nesmírně 
cením a věřím, že ji nejen dělám, co mi 
síly stačí, i když už jich není tolik, jako 
na začátku kariéry. V době, kdy jsem 
pracoval na české vládě, byla to doba 
nejen hektická, ale psychicky, fyzicky 
a odborně nesmírně náročná. Pokud 
jde o vydavatelství, tak tam jsem zažil 
manažersky asi nejpestřejší léta, ale 
zase – divize odborných titulů, bylo 
jich v některém okamžiku až 15 – byla 
náročná na výnosy z inzerce, a spolu-
majitele v Německém Düsseldorfu tyto 
výnosy zajímaly moc! A kdo se vyzná ve 
vydavatelské praxi, tak výnosy z inzerce 
jsou v podstatě hlavním ukazatelem 
manažerského přežití. Prostě i tady se 
čas naplnil. To ale neznamená, že jsem 
si šel mezi akademiky odpočinout! 
Pouze profesní kruh by se jako uzavíral, 
takže podruhé vůbec nelituji.

Co vás tedy naopak ve vaší práci na 
VŠFS a v prorektorské funkci nejvíce 
těší? 
Od rutinních prací přejdu k mým pro-
fesním láskám, s nimiž jsem na VŠFS 
přešel: média, tiskové služby, marke-
tingová komunikace, public relations. 
Jsem proto rád, že i tady snad je moje 
stopa patrna, i když marketing naší 
školy byl i před mým příchodem velmi 
dobře chápan a zabezpečován. Dnes již 
máme specializované útvary na mar-
keting, komunikaci, vedoucí pracovníci 
se podílejí na personálním marketin-
gu, budujeme vztah s médii, máme 
spolupráci s největšími vydavatelskými 
domy Mafra a Economia, a myslím si, 
že to funguje na velmi dobré úrovni, 
srovnatelné s praxí. Konečně zájem 
o naši školu mezi veřejností je toho 
dokladem. A když se dnes mnohem 
mladší kolegové ve zmíněných speci-
alizovaných útvarech přijdou poradit, 
hřeje mne to u srdce. Ale ještě dovětek 
k předchozí otázce. Zklamáním je pro 
mne přehlížení soukromých vysokých 
škol těmi veřejnými. Naše studijní obory 
Řízení podniku a podnikové finance, Fi-
nance a finanční služby a Marketingová 
komunikace jsou důkazem toho, o čem 
hovoříme, o praxi: v jejich čele stojí 

zkušení lidé z branže a úroveň oborů 
a jejich studia tomu plně odpovídají.
Ulehčil jste mi trochu úlohu, protože 
jsme u výuky Marketingové komuni-
kace. Jak byste náš obor charakteri-
zoval z hlediska konkurence a přitaž-
livosti pro zájemce o jeho studium?
Tak zpočátku to s tou konkurencí neby-
lo tak horké, což samozřejmě usnadnilo 
realizaci oboru. Komunikační obory, 
které existovaly, byly orientovány více 
na tvůrčí otázky, například reklamu, 
či jenom na mediální komunikaci. To 
by mě sice také lákalo, ale já jsem šel 
cestou potřeb uplatnění absolventů 
v praxi: proto Marketingová komunika-
ce vyučovaná na VŠFS, kdy se absol-
venti mohou uplatnit v podnikových 
útvarech externí či interní komunikace, 
public relations, podpory prodeje, 
v marketingových či komunikačních 
agenturách atp. Pro zájemce máme 
i výběrové přednášky z media relations, 
učíme základy práce tiskových mluv-
čích atp., ale těchto pozic je na trhu již 
méně. Jsem rád, že tato koncepce byla 
dobrou volbou, pochopitelně dnes za 
účasti dalších významných kolegů z ob-
lasti psychologie, sociologie, ekonomie, 
což jsou předměty teoretického zákla-
du. Jsou ale uzpůsobeny tak, aby oteví-
raly svět moderní komunikace a ne aby 
odrazovaly studenty. Myslím, že se nám 
tento postup osvědčil. Samozřejmě 
nyní věnujeme význačnou pozornost 
nástupu nových médií do komunikace 
a mediální krajiny, tedy chytrých telefo-
nů, iPadů, tabletů, využití sociálních sítí 
v marketingu… tyto otázky postupně 
zapracováváme do reakreditačních 
žádostí. Pochopitelně toto vše by bez 
zázemí a podpory vedení školy nešlo, 
dnes je to výsledek kolektivní práce lidí, 
kteří pochopili význam tohoto oboru 
v současnosti. Moderní média v marke-
tingu, to je to, o čem tu je řeč. To marke-
tingově přitahuje i studenty. 

Která z dalších aktivit vašeho jede-
náctiletého působení na VŠFS byla 
a je vašemu srdci přece jen nejblíže?
Odpověď lze vyrozumět z předchozího 
textu. Ale když dovolíte, rozvinu tuto 
otázku dále, tedy co na této aktivitě je 
mou srdeční záležitostí? Jednoznačně 
to, že nadále spolupracuji s redakcemi 
a novináři, hledám mezi nimi exper-
ty, kteří se podílejí na výuce. Členství 
v porotě o nejlepší Časopis roku, člen 
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redakčních rad, odborný vztah s mno-
ha redakcemi a vydavatelskými domy 
mi umožňují držet prst na tepu života 
– což je základní novinářský bonmot. 
Vkladem nových médií do mediální scé-
ny je interaktivnost a multimedializace, 
ta v mediální krajině scházela. Jsme 
zatím na začátku obrovského sdílení 
obsahů mezi všemi mediatypy, nyní 
hlavně tisku s novými médii. Mediální 
krajina se prostřednictvím techniky 
sociálních sítí proměňuje den ze dne. 
Já to někdy studentům na přednáškách 
přirovnávám ke dvěma mezníkům ve 
vývoji komunikace a médií: prvním je 
vznik knihtisku – Guttenberg, 1444, 
a druhý – náhrada klasické horké sazby, 
lití liter z olova, výpočetní technikou, 
sazbou DTP, kolem roku 1980. A je mou 
ambicí toto vše do obsahu studijního 
oboru průběžně promítat. Má to ale bo-
hužel dva limity: v průběhu akreditací, 
u nás většinou po čtyři roky mohou být 
zásahy do struktury předmětů minimál-
ní, což v případě popsané akcelerace 
mediální krajiny je příliš dlouho. Druhý 
limit – možnost zapojit více expertů 
z praxe, protože média a mutimediální 
procesy, vývoj, inovace a implementaci 
pochopitelně zvládají nejlépe manažeři 
ve vydavatelských domech, avšak jejich 
výraznějším zapojováním do výuky 
bychom nesplňovali přísná kritéria 
akreditační komise o počtu docentů 
a profesorů. Ale asi to tak má být, i když 
„teorie je šedivá, zatím co strom života 
zelený!“

Vzpomenete si na některé 
absolventy, kteří vás zaujali?
Má paměť nemůže uchovat všechna 
jména, ale přesto na některá mohu 

vzpomenout. Než tak učiním, je jedno-
značný závěr v tom, že povětšinou byli 
vždy lepší absolventi kombinovaného 
studia, protože to byli a jsou pracovní-
ci velkých českých finančních ústavů, 
vzpomínám na výbornou práci o seg-
mentaci klientů ČSOB jednou student-
kou, pracovníci, zodpovídající za vnější 
komunikaci významných firem, např. 
student z české pobočky Harley-David-
son, výborná byla studentka nadnárod-
ní agentury Wunderman. Těch studentů 
bylo ale mnohem více a potvrzovali 
pravidlo, že soukromé vysoké školy 
mají stejný počet dobrých studentů 
jako školy veřejné, možná ještě větší, 
a že nic nemají tito studenti „zadarmo“, 
myšleno, že si studium kupují, což však 
neznamená, že si mohou vzdělání či 
tituly koupit.

Snad byste dovolil alespoň trochu 
nahlédnout i do soukromí, myšleno 
do zálib, sportovních či jiných oddy-
chových aktivit?
Bez obalu přiznám, že ač jsem v části 
svého profesního života byl s médii 
v kontaktu denně, a to i několikrát, je to 
poprvé, kdy na takovou otázku alespoň 
v náznaku odpovím. Prostě soukromí je 
soukromí, to je prostě terra incognita. 
A teď nedej bože, kdybych měl extrava-
gantní koníčky a další aktivity a o nich 
se svěřoval touto formou? Tak tolik 
na vysvětlenou ke stručné odpovědi. 
Koníčky jsou běžné, úměrné datu na 
rodném listu. Pocházím z Jeseníků a od 
tří let jsem rostl s lyžemi na nohou, 
a než jsem odešel studovat do Prahy, 
bylo to i ježdění na čas. Jakmile s přáteli 
odjedu do hor, jsem v jiném světě, pár 
kopců na západ od nás jsem stihl pro-

jet, z deseti top sjezdovek Evropy mám 
sjeto osm. Pobyt v zimě na horách se 
ale podepsal na kolenních kloubech, 
proto tenis, který mám také v oblibě, 
jsem už musel odepsat. Tak prosím, 
příště tuto otázku nutno pokládat 
mému ortopedovi. 
Cestování je dnes běžná věc, tak aspoň 
stručně: projel jsem mnoho zemí 
pracovně a nebyl čas je poznat. Proto 
tak odvádím dluh své manželce a spolu 
s ní a přáteli se touláme po Evropě či 
ve světě zejména tam, kde vznikala 
historie, tedy např. od Římanů k Az-
tékům či od křesťanských památek ke 
kultuře Hinduismu, bohové Brahma, 
Višna, Šiva zanechali ohromné dědictví, 
a tak podobně. Nu a bude to asi znít 
pateticky, ale koníčkem jsou mi stále 
média a psaní, zejména ta nová média, 
jejich místo v mediální krajině. Každý ví-
kend, pokud nejsem mimo Prahu, chvíli 
studuji novinky z oboru, píši podklady 
na články, což bych v týdnu asi nestíhal. 
I v tom je kus manažerské zkušenos-
ti, být v práci naplno, i když si mnozí 
představují akademickou volnost? Tedy, 
odpočinout jsem si sem nepřišel, což 

bych ani se svojí 
náturou nedovedl.

doc. Ing. Milan 
Kašík, CSc.
Patří dlouhodobě 

mezi přední odborníky v teorii a praxi vývoje 
masových médií, mediální teorie a moderní-
ho marketingu. Publikoval desítky odborných 
statí, napsal několik knižních publikací  
a realizoval několik významných mediálních 
projektů, včetně založení dvou soukromých 
rádií. Na VŠFS působí třetím obdobím ve 
funkci prorektora.
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Studijní obor: 

Kriminalisticko právní specializace

Co naučíme & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Tříletý bakalářský studijní obor Krimina-
listicko právní specializace, zařazený do 
programu Právní specializace, je kon-
struován jako obor s právním základem, 
poskytující znalosti a vědomosti z oblasti 
trestního práva, kriminalistiky, krimi-
nologie a forenzních věd. Cílem studij-
ního oboru je vysokoškolská příprava 
odborníků pro konkrétní profese právně 
administrativního charakteru, kde je 
hlavní pracovní náplní  aplikace nezbyt-
ně potřebných právních předpisů spolu 
s využitím poznatků oborově příslušných 
specializovaných oblastí. 
Nosnými předměty ve studijním oboru 
jsou např. Kriminalistika, Forenzní vědy 
(soudní lékařství, forenzní psychologie, 
forenzní sexuologie) a Kriminologie. 
V právních předmětech získají studenti 
velmi dobré základy zejména z trestního 
práva hmotného a procesního. Ve výuce 
budou dále akcentovány předměty ze-
jména z oblastí vývoje kriminalistických 
metod při zajišťování a vyhodnocování 
stop a vyšetřování trestných činů, jako 
je např. kriminalistická technika (např. 
daktyloskopie, kriminalistická biologie, 
trasologie, mechanoskopie, kriminalistic-
ká balistika, písmoznalectví, fonoskopie, 
zkoumání drog, mikrostopy, kriminali-
stická odorologie atd), kriminalistická 
taktika (ohledání místa činu, výslech, 
kriminalistický experiment, rekognice, 
rekonstrukce, konfrontace atd.) a krimi-
nalistická metodika (metodika vyšetřo-
vání vražd, metodika vyšetřování krádeží 

atd.). Struktura studia kriminalistiky 
a forenzních disciplín je v tomto oboru 
velmi rozsáhlá a podrobná, na žádné jiné 
vysoké škole v ČR, ať státní nebo veřejné, 
není výuka kriminalistiky připravena 
v tak rozsáhlé a kvalitní formě, jako je 
právě ve studijním oboru akreditovaném 
na VŠFS. 

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Absolvent bakalářského studijního 
oboru Kriminalisticko právní specializace 
bude připraven vykonávat činnost na 
pozici kriminalisticko právního specialis-
ty na úrovni středního a nižšího manage-
mentu v organizaci či instituci. Dokáže 
se též uplatnit jako právní specialista ve 
státní správě, kde využije široké znalosti 
z práva, kriminalistiky a forenzních věd. 
Všeobecná využitelnost práva v prak-
tickém životě před ním otevírá nejširší 
možnosti zapojení v pracovním procesu, 
které nemusí být nevyhnutelně spojeny 
jen s organizacemi státní správy.
Absolventi sice nebudou moci vykoná-
vat právně regulovaná, speciální práv-
nická povolání (advokát, notář, soudce 
atd.), předpokládá se ovšem jejich 
uplatnění jak v nejrůznějších oblastech 
bezpečnostní problematiky, tak v sou-
kromých bezpečnostních službách.
Studium této specializace je vhodné pro 
policisty, hasiče, strážníky, pracovníky 
bezpečnostních agentur a všechny, kteří 
se zajímají o to, „jak studovat zločin“. 
Studium je zabezpečeno špičkovými 
pedagogy z jednotlivých oborů.

Studijní obor:   Kriminalisticko právní specializace
Bakalářské studium akreditované od roku:  2015
Odborný garant studijního oboru:  prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Vysokoškolský titul: Bc.

Vysoká škola finanční a správní si pro 

uchazeče připravila zcela nový studijní 

obor. Na to, proč by si budoucí studenti 

měli vybrat právě Kriminalisticko právní 

specializaci, jsme se zeptali prof. PhDr. 

Jiřího Strause, DrSc., odborného garanta 

studijního oboru a ředitele Ústavu 

kriminalistiky a forenzních disciplín Vysoké 

školy finanční a správní.  „Připravili jsme 

atraktivní, zajímavý a jedinečný obor  

s rozsáhlou a podrobnou strukturou studia 

kriminalistiky a forenzních disciplín.“ 

říká přední český kriminalista a forenzní 

biomechanik.

Studium je připraveno tak, že kromě 

teoretických základů budou studenti mít 

možnost studovat konkrétní případové 

studie, naučí se kriminalistické metody 

vyhledávání a zajišťování stop na místě 

činu, základní metody výslechu, rekognice, 

rekonstrukce a osvojí si metody vyšetřo-

vání konkrétních trestných činů. Při studiu 

se studenti seznámí se základními teore-

tickými pojmy v kriminalistice a jejich kon-

krétním významem v kriminalistické praxi. 

Naučí se aplikovat teoretické poznatky 

o kriminalistických stopách a kriminalis-

tické identifikaci do kriminalistické praxe. 

Studium jim přinese vymezení nejfrekven-

tovanějších kriminalisticko technických 

a kriminalisticko taktických metod, jejich 

zevrubné vysvětlení a zdůraznění jejich 

významu v kriminalistické praxi. Studenti 

budou umět zmíněné metody aplikovat 

na konkrétní kriminalistické případy. 

Podrobnosti ke studiu naleznete na této 

stránce. A prof. Straus na závěr dodává: 

„Koho zajímá kriminalistika a forenzní vědy 

- přijďte studovat na špičkovou školu, kde 

přednáší nejlepší pedagogové v ČR. Zejmé-

na nejlepší kriminalisté – pedagogové."

Proč studovat studijní 
obor Kriminalisticko 
právní specializace
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Studijní obor: Bankovnictví
Navazující magisterské studium:  
Finance a finanční služby

Co naučíme & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Složení studijních předmětů v baka-
lářském i magisterském stupni studia 
oboru Bankovnictví je sestaveno tak, aby 
splňovalo požadavky na vysokou erudici 
spojenou se schopností efektivně komu-
nikovat s klientelou bankovních domů, 
finančních institucí. Obsah studia oboru 
v úvodním ročníku bakalářského studia 
je zaměřen na předměty všeobecného 
základu, jako jsou Matematika, Mikro-
ekonomie, Makroekonomie, Sociologie, 
výuka jazyků. Svou odbornost pak 
studenti získávají studiem teoretických 
poznatků z oblasti bankovnictví, ale také 
finančních trhů jako takových. Zaměřu-
jeme se na výklad z oblasti komerčního 
a investičního bankovnictví, na základy 
regulace a bankovního dohledu včetně 
základní právní orientace, matematické 
statistiky a komunikace. Teoretické dis-
ciplíny se pak studenti učí aplikovat jako 
praktické kompetence, jde nám o to, 
aby jejich vzdělání umožňovalo získání 
kvalitních pozic ve vysoce konkurenčním 
prostředí oboru jako sebevědomých, 
profesionálně zdatných manažerů.
 Navazující magisterské studium pak 
dále rozvíjí manažerské schopnosti po-
sluchačů, při čemž se rozvíjí i jejich zna-
lost mikroekonomických a makroekono-
mických souvislostí působení finančního 
sektoru. Proto se v tomto studijním 
programu zaměřujeme na vědecké po-
znání ekonomických zákonitostí vcelku 
a speciálně pak v bankovnictví, vedeme 
ho k schopnosti analýzy moderních fi-
nančních trhů a studiu teorie soudobých 
finančních trhů prostřednictvím před-
mětů Současné teorie finančních služeb, 
Řízení rizik, Finanční deriváty, Soudobé 

finanční trhy. Intenzivní pozornost je vě-
nována mezinárodním financím ve stej-
nojmenném předmětu. V tomto oboru 
nabízí obdobný široký profil vzdělání na 
úrovni magisterského stupně v oblasti 
bankovnictví jen velmi omezený počet 
univerzit, při čemž studenta chápeme 
jako klienta, u jehož vzdělávání je indivi-
duální přístup samozřejmostí. 

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Studium oborů Bankovnictví a Finance 
a finanční služby je zajišťováno zejména 
fundovanými akademickými pracovníky, 
kteří však mají velké zkušenosti z vyso-
kých manažerských pozic komerčních 
bank, obchodníků s cennými papíry, 
družstevních záložen nebo burzy. Mezi 
nimi jsou také významní odborníci z pra-
xe, zejména  z Ministerstva financí, České 
národní banky a dalších institucí.  Po 
absolvování studia absolventi dokážou 
rozvíjet investiční strategie, podávat 
návrhy a provádět analýzy finančních 
projektů v bankovnictví nebo zajišťovat 
poradenskou činnost při poskytování 
finančních služeb. Mohou pak působit 
v bankách na všech pozičních úrovních 
jako specialisté nebo manažeři. Široké 
uplatnění pak najdou v průmyslu i služ-
bách jako specialisté finančních oddě-
lení či odborů, uplatní se i jako finanční 
poradci. Vzhledem k širokému profilu 
odborných kompetencí pak mohou bez 
problémů přijmout profesionální angaž-
má ve veřejné správě, zejména v oblasti 
státních financí. Absolvování těchto 
oborů připraví absolventa i k vykonání 
zkoušek odborné způsobilosti, pokud 
se k výkonu některých činností v oblasti 
finančních trhů požaduje (např. makléř). 

Bakalářské studium akreditované od roku: 2001
Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2003
Odborný garant studijního oboru: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Vysokoškolský titul: Bc., Ing.

Odborné zaměření  
& Vědecké uplatnění 
Doktorský studijní obor představuje stu-

dium vědeckého, nikoliv manažerského 

typu. Připravuje  absolventy k výzkumné 

a analytické práci v  oblasti finančních 

trhů a jejich stability, finančních institucí 

a finančních rizik.  Výzkumně pak napo-

máhá k orientaci ve finančních aspektech 

národního hospodářství a ve  vývoji 

makroekonomických veličin.  

 Doktorandi během studia absolvují 

výuku pěti povinných předmětů – Teorie 

finančních trhů a analýza jejich stability, 

Finanční instituce a jejich řízení, Metody 

řízení finančních rizik, Makroekonomická 

teorie a analýza a Metodologie vědy. Dále 

absolvují dva volitelné předměty, přičemž 

si mohou podle svého zaměření vybrat 

z nabídky - Kvantitativní metody finanční 

analýzy, Teorie a realizace měnové 

politiky, Mezinárodní finanční vztahy, 

Derivátový hedging, Teorie veřejných 

financí, Pojistná teorie a politika a Teorie 

podnikových financí a controllingu. Po-

vinnou součástí studijního plánu je dílčí 

pedagogická činnost na VŠFS, publikační 

činnost a prezentace výsledků výzkumu 

doktorandů na diskusních seminářích 

a konferencích. Studium je zakončeno 

státní závěrečnou doktorskou zkouškou 

a obhajobou disertační práce. 

 Absolventi doktorského studijního 

oboru Finance naleznou uplatnění zejmé-

na v oblasti teoretického a aplikovaného 

výzkumu, na pracovištích zabývajících 

se problematikou teorie finančních trhů 

a také v oblastech měnové teorie a politiky 

ve výzkumných institucích a pedagogické 

činnosti na vysokých školách, v oblasti 

státní správy a ve finančních institucích. 

Odborný garant DSP: 
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Akreditováno od roku: 2009 
Získaná vědecká hodnost: Ph.D.

Doktorský studijní 
obor: 

Finance
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Co naučíme & Čím se odlišujeme 
od konkurence
V bakalářském studiu se v úvodním roč-
níku zaměřujeme na základy ekonomiky 
a řízení pojišťoven a zajišťoven, vysvět-
lení produktů pojištění majetku a osob 
nebo poznání souvislostí při poskyto-
vání bankovních produktů ve vazbě na 
produkty pojišťovací. Teoretický základ 
k tomu poskytují zejména předměty Po-
jištění a pojišťovnictví, Mikroekonomie 
a Makroekonomie, Základy práva, Daňo-
vý systémy a Veřejné finance. Od těchto 
disciplín se pak odvíjí výuka kompetencí 
pro úspěšné působení v takových pro-
duktových segmentech, mezi něž patří 
např. zdravotní pojištění a důchodové 
spoření nebo pojištění odpovědnosti 
včetně některých speciálních pojiště-
ní. Protože jde o obor, vyznačující se 
personálně vysokou konkurencí na trhu 
práce, kde o úspěchu rozhodují zejména 
obchodní kompetence, je kladen značný 
důraz na výuku marketingu pojišťova-
cích produktů. V magisterském studiu 
se pak studenti připravují na pozice 
především v oborovém managemen-
tu, pro které jsou nezbytné zvládnuté 
poznatky z teorie makroekonomických 
a mikroekonomických souvislostí fun-
gování pojistných trhů a jejich institucí, 
profesionální zvládnutí problematik po-
znání a eliminace rizik při poskytování 
pojišťovacích produktů, právní vymeze-
ní pojistných produktů, resp. regulace 
a dohledu subjektů pojistného trhu. 
Konkurenční výhodou studia na naší 
univerzitě je důraz na individuální po-
zorný přístup ke studentům. Prezenční 
i kombinovaná forma výuky je založena 
na aktivní komunikaci, všechny před-
měty jsou podpořeny zpracovanými 
studijními oporami nebo metodickými 
listy v elektronické podobě.

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Složení předmětů v bakalářském i ma-
gisterském stupni studia je sestaveno 
tak, aby naplňovalo jednak požadavky 
současného pojistného trhu a dále aby 
vychovávalo pracovníky pojišťovny, 
pojišťovací zprostředkovatele nebo 
likvidátory pojistných událostí, kteří 
by měli být vysoce profesionálními, 
obchodně zdatnými odborníky, schop-
nými získávat a obsluhovat klienty 
s hlubokým vhledem do jejich potřeb, 
přání a očekávání.
 Studium oboru je zajišťováno 
zejména fundovanými akademickými 
pracovníky s dlouholetou prací a zku-
šenostmi z vysokých manažerských 
pozic komerčních pojišťoven, ale také 
z oblasti jejich regulace a dozoru 
(např. z České pojišťovny, Ministerstva 
financí apod.). 
 Celkové pojetí studia, kdy je 
klasická ekonomická teorie trvale 
doplňována aplikacemi z praxe, činí 
z celého oboru unikátní příležitost pro 
uchazeče, kteří po absolvování usilují 
o práci v komerčních životních nebo 
neživotních pojišťovnách. Příležitosti 
však také nabízejí ostatní finanční 
instituce, státní správa nebo i výrob-
ní či nevýrobní podniky. Absolventi 
bakalářského studia jsou připraveni 
pro práci ve středních manažerských 
a odborných pozicích. Magisterské 
studium připraví studenty pro práci 
v top manažerských týmech nebo ve 
vysoce odborných pozicích zejména 
komerčně zaměřených pojišťoven 
nebo zajišťoven, a to nejen v tuzem-
sku, ale i v zahraničí. Absolvent také 
může vykonávat činnosti související 
s poradenstvím při poskytování služeb 
pojistného trhu.

Studijní obor: Pojišťovnictví
Bakalářské studium akreditované od roku: 2001
Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2003
Odborný garant studijního oboru: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. 
Vysokoškolský titul: Bc., Ing.

V čem vidíte přínos 
studia oboru pro profesi?

Ve svém oboru 

v pojišťovnictví pra-

cuji od roku 1994. 

Díky studiu jsem si 

prohloubil a rozšířil 

odbornost ve své 

profesi. Zásluhu na 

tom mají především skvělí lektoři a pro-

fesoři, které považuji za špičky ve svém 

oboru. Přednášky, diskuze se spolužáky 

a mnohdy rozdílné názory mne obohatily 

a zároveň donutily přemýšlet o disku-

tovaných problémech i z jiného úhlu. 

Rád bych zmínil zdokonalení jazykových 

znalostí a nemohu opomenout nové 

kontakty se spolužáky, které přerostly 

v kontakty obchodní. Rozšířil jsem si 

znalosti v oblastech, jako jsou například 

občanské a obchodní právo, podnikové 

účetnictví a v neposlední řadě pro mne 

ve stěžejním oboru ekonomie. Tento 

soubor znalostí a zkušeností mi pomáhá 

zvládat mou současnou pracovní pozici. 

Pokud bych se měl znovu rozhodovat, 

bez váhání se rozhodnu stejně.

Ing. Petr Vokřál, regionální ředitel 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Nic není překážkou. Žádné dveře nejsou 

zavřené. Obor je úzce specializovaný. 

V bakalářském programu Bankovnic-

tví téměř veškeré předměty souvisely 

s bankovní soustavou. Obrovskou 

devízou jsou letité a praktické zkušenosti 

pedagogů. Zvyšováním kvalifikace může 

každý podávat efektivnější výsledky. Tím 

nejdůležitějším pro mě bylo, potkat se 

zde s lidmi podobného smýšlení. Studi-

um oboru mi umožnilo prostřednictvím 

univerzitního investičního klubu propojit 

teoretické znalosti s praxí a ty aplikovat 

ve své profesi.

Bc. Vlastimil Jandus

II. ročník NMgr. oboru Finance a finanční 

služby a rád by pokračoval 

v doktorském studiu

Reference
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Studijní obor: Aplikovaná informatika

Co naučíme & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Bakalářský studijní obor Aplikovaná 
informatika vychází z konceptu, že pro 
úspěšné angažmá v oboru aplikované 
informatiky musí absolvent umět přede-
vším řešit projektové a provozní úkoly 
vyplývající z náplně pozic IT specialistů 
v podnicích a institucích. Proto nevy-
žadujeme žádné předběžné znalosti 
programování, v samotné výuce pak 
jsou matematické a teoretické předměty 
vyučovány v nutném rozsahu a výuku 
věnujeme praktických předmětům 
zaměřeným na dovednosti a schopnosti 
vyžadované zaměstnavateli. 
 Tempo výkladu učiva je proto při-
způsobováno tak, aby je zvládali všichni 
studenti, což oceňují i mnozí z těch, 
kteří k nám přešli z jiné školy, kde se 
jim zpravidla nedařilo právě intenzitu 
výuky nezohledňující potřeby individu-
álního přístupu zvládat. Samozřejmostí 
je výuka v počítačových učebnách. 
Významnými předměty bakalářského 
studia jsou Vývoj internetových aplikací, 
Relační databáze a Objektově orientova-
né programování.
 Navazující magisterský studijní obor 
Aplikovaná informatika je orientován 
na projektování a řízení informačních 
systémů. Mezi hlavní předměty patří 
Softwarové inženýrství, Databázové sys-
témy a Strategie a řízení informačních 
systémů. Konkurenční výhodou studia 
je schopnost rychle reagovat na neu-
stálý vývoj v oboru. Jako druzí na světě 

(první byla Princeton University, USA) 
jsme zavedli předmět Technologie kryp-
toměn, ve kterém se studenti seznámí 
s informatickými aspekty fungování 
Bitcoinu a dalších kryptoměn. 

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Vyučující pedagogové mají zkušenosti 
s výukou informatiky na předních čes-
kých univerzitách (MFF UK, ČVUT, VŠE), 
přičemž řada z nich působila či působí 
také v zahraničí. Přednášky i většina 
cvičení jsou zajišťovány vyučujícími 
s vědeckou hodností odrážející jejich 
vesměs mimořádné odborné vzdělání 
i praxi, kde součástí jejich profesionální 
historie je působení na prestižních pozi-
cích ve výzkumu i průmyslu především 
tam, kde se jedná např. o bezpečnost 
informačních systémů, jejich projekto-
vání a provoz a podobně.
 Absolventi studijního oboru 
nacházejí snadno uplatnění na trhu 
práce v pozicích analytiků, vývojářů, 
programátorů, správců sítí a databází, 
konzultantů a obchodníků v oblasti IT 
a dosahují nadprůměrného finančního 
ohodnocení v porovnání s ostatními 
absolventy vysokých škol. Naše absol-
venty lze nalézt kromě IT firem také 
v IT oddělení bank, pojišťoven, soudů, 
nemocnic, automobilek, letišť, státní 
správy, maloobchodů a velkoobchodů. 
Řada našich absolventů jsou majiteli 
soukromých firem nebo působí v mana-
žerských pozicích.  

Bakalářské studium akreditované od roku: 2001
Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2007
Odborný garant studijního oboru: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa,  CSc. 
Vysokoškolský titul: Bc., Mgr.   

V čem vidíte přínos 
studia oboru pro profesi?

Jako největší přínos 

studia Aplikované 

informatiky na 

VŠFS považuji to, 

že veškerá výuka 

probíhá vesměs v 

praxi, a jelikož se 

zde učí především aktuální učivo (mo-

derní programovací jazyky),  naskytne 

se studentovi příležitost tyto znalosti 

v budoucnu využít. Dále oceňuji, že 

konkrétně na tomto oboru zde přednáší 

velké množství vysoce kvalifikovaných 

učitelů, kteří "vědí, o čem mluví.”

Zoltán Bán 

Studium Aplikova-

né informatiky na 

VŠFS mi rozšířilo 

moje dosavadní 

praktické zkušenosti 

o důležité teoretické 

základy. Otevřela se 

mi tímto další úroveň, kterou mohu nyní 

využívat a v případě potřeby i dále rozví-

jet. Velice podstatná je i možnost navázat 

nové kontakty z širokého profesního 

spektra spolužáků ale i profesorů, během 

celého studia.

Mgr. Zdeněk Cecava

Manager of Product Development 

Cash Management and eBanking

UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.

Studium Aplikované 

informatiky na VŠFS 

mi dalo dobrý pře-

hled o algoritmech 

a naučilo mne řešit 

problémy logicky a 

efektivně. Obecná 

výuka  C, C# , PHP mi dala dobrý odrazo-

vý můstek pro programátorskou praxi. 

Dále znalosti ohledně databází, které 

jsem získal, používám dnes v každodenní 

praxi.

Bc. Pavel Lhoták

Reference
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Co naučíme  & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Studium oboru se výrazně orientuje na 
přípravu manažerů pro jejich angaž-
má na světových trzích s důrazem na 
osvojení si profesionálních zkušeností 
z praxe, aby se dokázali profesionálně 
pohybovat v prostředí malých a střed-
ních podniků a mezinárodního byzny-
su a v tom směru získat i potřebnou 
kompetenční podporu pro směřování 
na tzv. emerging markets. V bakalář-
ském studiu na základní společen-
skovědní předměty navazují profilové 
disciplíny - Podnikové finance, Řízení 
podniku, Účetnictví a další, kde je 
kladen mimořádný důraz především na 
jejich aplikaci v podnikové praxi. Stu-
denti samotní pak rozhodují o vlast-
ním výběru dalších předmětů, kde za 
klíčové považujeme Řízení vztahů se 
zákazníky, Podnik a daně, Investiční 
rozhodování a Business model.
 V  navazujícím magisterském stu-
diu je pak pro studenty připraven mix 
předmětů volitelný podle jejich vlastní 
představy o budoucím profesionálním 
angažmá – tak lze soustředit specific-
kou pozornost na směry řízení pod-
niku, podnikové finance, nebo nově 
zavedený směr právní úprava postave-
ní podnikatele zohledňující mimo jiné 
management osobních rizik, profilaxi 
krizových situací a samozřejmě i rele-
vantní zvládání příslušné legislativy 
a judikatury. Mezi klíčové předměty 
studia patří Strategické řízení podniku, 
Auditing, Řízení vztahů se zákazníky, 
Budování týmů, Controlling, Mezi-
národní obchodní vztahy, Lobbing, 
Kapitálové operace, Oceňování finanč-
ních investic, Řízení rizik, Manažerské 

účetnictví, Finanční právo ve vztahu 
k podnikatelské praxi, Soukromoprávní 
úprava podnikání aj.

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Do výuky se zapojují stálí členové aka-
demického týmu Fakulty ekonomic-
kých studií VŠFS, doplněni uznávanými 
současnými nebo bývalými manažery 
tuzemských i mezinárodních podniků 
(Stock, Compaq, SAP, Sindat, Komerční 
banka, Česká spořitelna, Wüstenrot 
atd.). 
 Prezenční i kombinovaná forma 
výuky je založena na aktivní komu-
nikaci se studenty, řada předmětů je 
zabezpečována prostřednictvím elek-
tronických distančních opor, přičemž 
další průběžně připravujeme. Forma 
e-learningu je nezbytným doplňkem, 
studenti se současně učí moderní 
komunikační nástroje mezinárodních 
týmů, hlavní pozornost je ale věno-
vána přímé komunikaci, respektující 
osobnost a individualitu studenta.
Celkové pojetí studia, kdy je klasická 
ekonomická teorie trvale doplňována 
aplikacemi z praxe, činí z celého oboru 
unikátní příležitost pro uchazeče, kteří 
po absolvování usilují o práci v ob-
chodních nebo výrobních firmách, 
stejně jako v organizacích poskytují-
cích služby. Absolventi bakalářského 
studia jsou připraveni pro práci ve 
středních manažerských a odborných 
podnikových pozicích. Magisterské 
studium pak připraví studenty pro 
práci v top manažerských týmech nebo 
ve vysoce odborných pozicích jak 
v malých a středních firmách, tak ve 
velkých korporacích.

Studijní obor: Řízení podniku 
a podnikové finance Business 
Management and Corporate Finance

Bakalářské studium akreditované od roku: 2003 Anglická verze: 2010
Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2003 Anglická verze: 2010
Odborný garant studijního oboru: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Vysokoškolský titul: Bc., Ing.

V čem vidíte přínos 
studia oboru pro profesi?

Přínos není v defi-

nicích, nebo něčem 

objevném, co bych 

předtím nevěděl, 

ale je o principech, 

z mnoha ohledů 

je asi největším 

přínosem možnost perspektivy abstrakce 

a aplikace mikro a makroekonomie na 

procesy, které nás ovlivňují, prostě začneš 

vidět svět kolem sebe jinak. V důsledku 

je to vlastně konkurenční výhoda, díky 

které v podstatě vydělávám víc než dříve, 

tj. dá se s trochou nadsázky prohlásit, že 

se jedná o přínos i ekonomický.

Ing. Jiří Dvořák 

ředitel firmy Power Systems s.r.o.

Pro mě osobně zna-

menalo studium pří-

nos v komplexním 

chápání manage-

mentu. Při budování 

dlouhodobě úspěš-

né a stabilní firmy 

či týmu se nemůžeme zaměřit pouze na 

dosahování obchodních a provozních 

výsledků, ale musíme umět a chtít víc. 

Největší přínos studia vidím v dokonalém 

propojení teorie a praxe zejména v eko-

nomických a marketingových oblastech. 

Svými nově nabytými poznatky jsem 

tak mohla rozvinout obchodní strategii 

a zlepšit obchodní výsledky společnosti, 

v níž působím 18. rokem.

Studium mi pomohlo utřídit si poznatky 

v daných oblastech i nalézt odpovědi na 

různé otázky, s nimiž jsem se potýkala. 

Ing. Renáta Dobešová

finanční manažer ve společnosti 

Ekobal, s.r.o.

Reference
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Studijní obor:  

Marketingová komunikace
Marketing Communication

Co naučíme & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Na studijní předměty širokého spo-
lečenskovědního a ekonomického 
základu v úvodu bakalářského studia 
navazují praktické profesní předměty 
v rámci struktury marketingových 
komunikací, zejména pak moderní re-
klama, podpora prodeje, přímý marke-
ting internetový marketing a zejména 
public relations. Mimořádná pozornost 
je věnována využití nových médií 
v marketingu (smartphony, tablety, 
iPhony) při sdílení obsahu s tiskovými 
mediatypy a využití sociálních sítí. Vý-
uka a doprovodné „soft skils“ připravují 
posluchače k praktickému  zvládnutí 
jednotlivých nástrojů marketingové 
komunikace, např. učíme základy 
tvorby písemných  a audiovizuálních 
projevů s využitím moderního multi-
mediálního centra.
Magisterské studium rozvíjí poznat-
ky marketingového řízení podniků, 
globálního a interkulturního marketin-
gu obecně i v jednotlivostech. Výuka 
výběrových předmětů je pak zaměřená 
na zvládání vysoké úrovně jazykové, 
stylistické kultury. Ve cvičné reklamní 
agentuře připravujeme posluchače 
takřka v profesním režimu na práci 
v agenturách a podnicích, k dispozici 
jsou profesionální technické kapacity 
– televizní studio, režijní pracoviště, 
digitální střižny, kde již nyní studenti 
realizují audiovizuální projekty jako 
seminární, resp. závěrečné práce.
V obou formách studia, které jsou 
akreditovány a vyučovány i v anglic-
kém jazyce, je značný důraz věnován 
zvládání autorských postupů při vytvá-
ření a rozvíjení vztahů podniků s médii 

(media relations), projektování efek-
tivních marketingových a komunikač-
ních mixů včetně nácviku kompetencí 
podmiňujících schopnost kreativně 
zvládat tvorbu tiskové zprávy, PR tex-
tů, scénářů reklam a audiovizuálních 
prezentací. Specifický důraz je kladen 
na přípravu posluchačů pro pozice 
tiskových mluvčích.
 
Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Zejména speciální dovednostní a apli-
kační předměty (mediální analýzy 
a plánování, mediální zpravodajské 
servery, sociální sítě v marketingu, 
marketingové techniky atd.), jakož 
i provoz cvičné reklamní agentury za-
bezpečují významní odborníci z agen-
turní  praxe a velkých mediálních 
domů, např. Economia a.s. a MAFRA, 
a. s. Studijní obor je pak  koncipován 
tak, aby absolventi mohli vykonávat 
pracovní či manažerské pozice (podle 
typu studia) v podnikových útvarech 
marketingu, vnějších vztahů, externí 
či interní komunikace, útvarech práce 
s veřejností, tiskových odborech, 
na pozicích tiskových mluvčích atd. 
Absolventi magisterského studijního 
programu s titulem inženýr jsou pak 
připraveni také na manažerské pozice 
v různých médiích, zejména ve zpravo-
dajských serverech a na úseku nových 
médií, v mediálních a marketingo-
vých agenturách, uplatňují se rovněž 
v inzertních, obchodních a distribuč-
ních útvarech vydavatelských domů 
a produkčních multimediálních  center. 
O tento typ absolventů je v oboru stálý 
zájem a zpravidla jde o dobře honoro-
vané pozice. 

Bakalářské studium akreditované od roku: 2005 Anglická verze: 2011
Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2008 Anglická verze: 2010
Odborný garant studijního oboru: doc. Ing. Aleš Hes, Ph.D.
Vysokoškolský titul: Bc., Ing.

V čem vidíte přínos 
studia oboru pro profesi?

Než jsem začala 

studovat vysokou 

školu, tak mne asi 

ukolébalo štěstí, 

že jsem měla po 

maturitě dobrou 

práci a že agenturní 

praxe mi jako „zelený strom života“ stačí. 

Chyba lávky! Práce v nadnárodní agen-

tuře Wunderman mě stále plně naplňuje, 

ale musím se přiznat: to, co jsem se 

naučila na Vysoké škole finanční a správní 

v Praze ve studijním oboru Marketingo-

vá komunikace, mi nejen otevřelo oči, 

ale snad i dveře k dalšímu profesnímu 

postupu. Dnes zodpovídám za finance 

týkající se veškerých marketingových 

aktivit pro Microsoft v západní Evropě 

a bez znalostí moderního, interkulturního 

a globálního marketingu, se zvládnutím 

záludností reklamy, podpory prodeje, 

public relations a dalších disciplín, které 

tato vysoká škola nabízí, bych se prostě 

neobešla. K tomu jsem měla štěstí ještě 

na některé výtečné pedagogy, na jejichž 

přednáškách bylo poznat to, o čem jsem 

hovořila v úvodu: oni dobře věděli, že še-

divá je teorie a zelený strom života, a šeď 

všemožně nahrazovali právě tou zelení. 

V tom je a vždy bude VŠFS se studijním 

oborem Marketingová komunikace pro 

mě jedinečná!

Ing. Dita Reitschlägerová

Marketing Budget Planner Analyst 

v nadnárodní agentuře Wunderman

Reference



Bakalářské studium akreditované od roku: 2001
Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2003
Odborný garant studijního oboru: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
Vysokoškolský titul: Bc., Ing.

16

Co naučíme  & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Studijní obor je určen zejména pro pří-
pravu odborníků působících ve výkonu 
státní správy a územní samosprávy 
v České republice a v dalších členských 
státech Evropské unie v rámci tzv. 
Evropského správního prostoru. Proto 
je již v prvním ročníku bakalářského 
studia podrobně osvětlena organizace 
veřejné správy v České republice a  její 
hlavní vývojové tendence. Na to se 
zaměřují zejména předměty Organiza-
ce veřejné správy v ČR, Vývoj veřejné 
správy v českých zemích a v zemích 
EU, Regionalistika. Na své budoucí 
profesionální angažmá se pak studenti 
připravují studiem teorií veřejné sprá-
vy a praktickou přípravou na zvládání 
klíčových oborových agend – např. 
kontrolu a audit ve veřejné správě, spi-
sovou a archivní službu, řízení kvality 
ve veřejné správě. Protože vycházíme 
z předpokladu, že absolvent toho-
to studia směřuje do řídících pozic, 
v rámci výuky je důkladně vybaven 
znalostmi evropského správního 
práva, mezinárodního práva veřejného 
a aktuálních problematik evropského 
práva. Zároveň získá i potřebné znalos-
ti ústavních systémů evropských zemí 
a role euroregionů v soudobé veřejné 
správě. Na tuto výuku jsou zaměře-
ny předměty Správní právo, Ústavní 
právo, Základy evropského práva, 
resp. Veřejné finance a Veřejné politiky 
s tím, že absolvent je umí uplatnit 
v konkrétní praktické manažerské praxi 
v řízení organizací a institucí veřejné 
správy. V navazujícím magisterském 
studiu se zájemcům nabízí možnost 
výběru dvou studijních směrů: Veřejná 
správa v ČR s hlavními předměty Teorie 

a praxe řešení politických konfliktů, 
Volební systémy a Novodobé české 
politické dějiny. Druhým směrem je 
Veřejná správa EU s nosnými předměty 
Euroregiony, Ústavní systémy evrop-
ských zemí a Veřejná správa evrop-
ských zemí. V obou studijních směrech 
získávají ovšem posluchači dostatečně 
široký teoretický i praktický fundament 
pro porozumění správním problémům 
a mají možnost zdokonalit své znalosti 
dvousemestrálním studiem předmětů 
Public Management 1 a 2 v anglickém 
jazyce, který je integrální součástí 
výuky v magisterském programu. Stu-
dium oboru tvoří tedy odzkoušený mix 
poznatků z oblastí hospodářství (eko-
nomie), politiky (politologie) i správy 
(s nemalým důrazem na správní právo, 
které musí každý úředník bezpečně 
ovládat). Právě tato vyváženost oboru 
a vzájemné propojení předmětů před-
stavují konkurenční přednost oboru. 

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
V pedagogickém sboru působí a své 
zkušenosti studentům předávají kromě 
ryzích akademiků i osobnosti, které 
dlouhá léta působí na odpovědných 
veřejnosprávních postech, ve státních 
úřadech, volených samosprávných 
sborech i ve vysoce specializovaných 
poradních orgánech. 
Studijní obor je koncipován tak, aby ab-
solventi mohli vykonávat pracovní i ma-
nažerské pozice ve státní a municipální 
správě, uplatnění nalézají i v rámci např. 
policie či armády. Možnosti kvalitního 
uplatnění mají absolventi magisterské-
ho studia prokazující potřebné jazykové 
znalosti a dovednosti v Evropské komisi 
a v dalších mezinárodních organizacích.  

Studijní obor: Veřejná správa

V čem vidíte přínos 
studia oboru pro profesi?
Díky nabytým znalostem jsem se jako 

absolventka magisterského studijního 

oboru Veřejná správa okamžitě uplat-

nila na trhu práce. Získání vysněného 

pracovního místa se znalostmi struktury 

a zákonitostmi fungování veřejné správy 

v ČR bylo nad očekávání snadné. Přijí-

mací pohovory mi přišly jako přátelské 

popovídání o naprostých základech ve 

srovnání s požadavky lektorů u zkoušek. 

Jsem přesvědčena, že právě nároky 

kladené na studenty odlišují následně 

úspěšné uchazeče výběrových řízení od 

neúspěšných.

Ing. Milena Nováková, MBA

předsedkyně Akreditační komise 

Ministerstva vnitra; úřednice 

na odboru veřejné správy, dozoru 

a kontroly Ministerstva vnitra 

Bylo mi 47 let, měla jsem celkem jisté 

místo ve veřejné správě, nikdo mě k ni-

čemu nenutil. Nároky na výkon funkce 

místostarostky a poté starostky města 

se postupem let zvyšovaly. Pokud jsem 

chtěla lidem nabídnout co možná nejlep-

ší správu našeho města, musela jsem se 

vzdělávat a rozhodla jsem se, že vystuduji 

vysokou školu. Povedlo se mi to, i když to 

stálo hodně úsilí. Co mi studium přineslo? 

Skvělých pět let mezi mladými lidmi, 

kteří mě mezi sebe přijali, a dodnes jsme 

v kontaktu. Potkala jsem úžasné profeso-

ry a profesorky a získala velké množství 

informací, které jsem využívala ve svém 

zaměstnání. Všem, kteří zvažují studium 

na vysoké škole, bych chtěla říci: „Nebojte 

se mladých lidí, nebojte se studia, přinese 

vám to skvělé zážitky a hodně nových vě-

domostí. Musíte jen chtít pro sebe něco 

udělat. Na věku přece nezáleží.“

Ing. Stanislava Fišerová, MPA 

dlouholetá starostka města Stochov, 

toho času ministerská úřednice

Reference
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Nový páteční magazín

Já
a moje

se těšíme 
do Vaší 
schránky

Předplaťte si páteční Hospodářské noviny
a každý pátek Vám je doručíme včetně
magazínu ego! až do schránky.
Měsíční předplatné na zkoušku 

4 výtisky jen za 99 Kč
Pošlete SMS ve tvaru 
HNPA JMENO PRIJMENI ULICE C. P. OBEC PSC 
na číslo 90211.

V případě, že si předplatné objednáte do úterý 
do 22.00, obdržíte již v pátek daného týdne 
Hospodářské noviny s magazínem ego! 
do Vaší schránky. Objednací SMS jsou 
zpoplatněny podle běžného tarifu Vašeho 
mobilního operátora. Cena SMS služby včetně 
doručení výtisku je 99 Kč vč. DPH.
Službu technicky zajišťuje ATS Praha. 
Infolinka 296 363 199 
v pracovní dny 8.00 – 17.00
www.platmobilem.cz

Studijní obor:  Právo ve veřejné správě

Co naučíme & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Obor Právo ve veřejné správě v baka-
lářské formě studia je konstruován jako 
primárně právní. Poskytuje široký okruh 
znalostí z oblasti práva veřejného a v ra-
cionální míře i soukromého, především 
se zaměřením na nový občanský záko-
ník a předpisy s ním související. Jde tedy 
o obor aplikovaného využití práva, kon-
cipovaný jako ucelené tříleté bakalářské 
studium. Struktura a složení studijních 
předmětů obsahuje i neprávnické disci-
plíny (ekonomie, management, polito-
logie a regionalistika), jejichž smyslem 
je příprava absolventů na praxi, v níž 
budou působit. I když nejde o přípravu 
na specificky právnické profese a smy-
slem tohoto programu je především 
příprava specialistů pro oblast veřejné 
správy, je toto studium vynikající přípra-
vou pro další eventuální profesionální 
rozvoj absolventa a na směřování do 
vedoucích pozic. Právě šíře předávaných 
poznatků, které student tohoto oboru 
získá, je nespornou přidanou hodnotou 
a konkurenční výhodou. Absolventi jsou 
pak schopni pracovat samostatně nejen 
se zákony a dalšími podzákonnými 
předpisy, ale též s odbornou literaturou. 
To je naprosto nezbytné pro sledování 
nových trendů v oboru. Jsou připraveni 

spolehlivě obstát v konkurenci absol-
ventů oborů stejného či obdobného 
zaměření.

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Vyučujícími předmětů pro tento pro-
gram jsou zpravidla zkušení akademici 
a zároveň také odborníci z praxe se 
zkušenostmi získanými výkonem jejich 
profese v soudní soustavě, v advoka-
cii i správě. Jako nesporné autority 
v oboru tak rozvíjejí i schopnosti stu-
dentů interpretovat a aplikovat právní 
předpisy z oblasti práva hmotného 
a procesního v širších souvislostech 
a na základě vlastních bohatých zku-
šeností. Absolvent oboru tak není jen 
vzdělaným specialistou, ale i dobře 
připravenou kvalifikovanou pracovní 
sílou upotřebitelnou na všech úrovních 
státní samosprávy i samosprávy, což je 
cenným bonusem na pracovním trhu 
tohoto zaměření. Absolventi nebudou 
sice moci vykonávat právně regulova-
ná, speciální právnická povolání (advo-
kát, notář, soudce atd.), ale všeobecná 
uplatnitelnost práva v praktickém 
životě před nimi otevírá nejširší meze 
uplatnění, které nemusí být nevyhnu-
telně spojeny jen s podnikatelskou 
sférou.

Bakalářské studium akreditované od roku: 2010
Odborný garant studijního oboru: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Vysokoškolský titul: Bc.                                

Inzerce
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Bakalářské studium akreditované od roku: 2011
Odborný garant studijního oboru:  doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Vysokoškolský titul: Bc.

Co naučíme  
& Čím se odlišujeme 
od konkurence
Studijní obor jako ucelené tříleté baka-
lářské studium poskytuje široký okruh 
informací z oblasti práva soukromého 
a v racionální míře i veřejného a záro-
veň jde o obor aplikovaného využití 
práva. V úvodu studia vyučujeme před-
měty širokého společenskovědního 
a ekonomického základu (Mikroekono-
mie a Makroekonomie, Management, 
Financování podniku, Základy mar-
ketingu, Základy účetnictví), jejichž 
smyslem je příprava absolventů na 
praxi, v níž budou působit. Na ně nava-
zují profesní specializované předměty, 
jako např.  Teorie práva, Správní právo, 
Trestní právo, Bankovní právo a Řízení 
podniku ad.,  přičemž důraz je kladen 
na moderní a nové trendy, které ovliv-
ňují nebo se dotýkají právních aspektů  
podnikání a mohou je zásadním způso-
bem pro jednotlivé subjekty též měnit, 
příkladem je nový zákon O trestní 
odpovědnosti právnických osob, plat-
ný od roku 2012. S ohledem na výše 
uvedené zařazení specializovaných 
předmětů a značný rozsah jejich výuky 
jsou absolventi bezkonkurenčně a na 
vysoké úrovni vzděláni právě v těchto 
zásadních profesních předmětech. 
Kromě rozsahu výuky, který je těmto 
předmětům věnován, jde též o kva-
litu takto předávaných znalostí a též 
dovedností, kterými jsou absolventi již 
po dobu svého studia vybavováni. Jsou 
schopni pracovat samostatně nejen se 
zákony a dalšími podzákonnými před-
pisy, ale též s odbornou literaturou. 
To je naprosto nezbytné pro sledování 
nových trendů v oboru. Jsou připra-
veni spolehlivě obstát v konkurenci ab-
solventů oborů stejného či obdobného 
zaměření.

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Většina vyučujících tohoto studijního 
právního oboru je nejen odpovídajícím 
způsobem odborně zdatná v akademické 
rovině, ale současně má za sebou leta 
praktické činnosti v odborné proble-
matice, kterou vyučují. Spojení teorie 
a praxe zde vytváří naprosto kvalitativ-
ně ojedinělý základ pro přednáškovou 
činnost, ale též pro praktická cvičení 
a semináře. Proto je způsob předávání 
znalostí a poznatků v tomto systému 
velice efektivní. Přináší totiž mimo jiné 
to, že již čerství absolventi jsou schopni 
po ukončení studia se plnohodnotně 
zařadit do řešení pracovních otázek či 
problémů, které před ně postaví jejich 
praxe. Ti jsou připraveni vykonávat nižší 
a střední manažerské funkce v podnicích 
a soukromých firmách, a to i s perspek-
tivou dosažení řídících pozic po získání 
dalších praktických zkušeností. Dokážou 
se též uplatnit jako právní specialisté ve 
velkých podnicích (včetně mezinárod-
ních), kde uplatní široké znalosti z oblasti 
práva občanského, finančního a trest-
ního. Absolventi nebudou sice moci 
vykonávat právně regulovaná, speciální 
právnická povolání (advokát, notář, 
soudce atd.), ale všeobecná uplatnitel-
nost práva v praktickém životě před nimi 
otevírá nejširší meze uplatnění, které 
nemusí být nevyhnutelně spojeny jen 
s podnikatelskou sférou. Představují vy-
soce kvalifikovanou sílu, upotřebitelnou 
jak v soukromém sektoru, tak i v sektoru 
veřejném. Obor Právo v podnikání je 
tak určen k přípravě vysoce kvalifikova-
ných odborníků, připravených zastávat 
odpovědné a na teoretickou připrave-
nost náročné pozice ve velkých a středně 
velkých firmách, zabývajících se výrobou, 
obchodem či službami, pokud možno ve 
všech oblastech soukromého sektoru.  

Studijní obor: Právo v podnikání

V čem vidíte přínos 
studia oboru pro profesi?
Přínos studia, co se týká mého povolání, 

shledávám v osvětlení otázek práva, a to 

s využitím především ve zpracovávání 

dokumentace jak na národní, tak i na me-

zinárodní úrovni. Dále poznatky ze studia 

dokáži uplatnit během mnoha zahranič-

ních operací, kterých se účastním a to 

především na území Afghánistánu, kde je 

znalost práva zcela nezbytnou záležitostí, 

stejně tak jako znalost anglického jazyka, 

kterou jsem si díky studiu na VŠFS pro-

hloubil na přijatelnou úroveň.

V neposlední řadě je zcela jisté, že 

studium tohoto oboru mi přináší a jistě 

i v budoucnu bude přinášet řadu výhod 

v civilním životě, protože orientace v prá-

vu je nezbytná i tam.

Karel Eder – 3 roč./KPP

voják z povolání na odboru zahranič-

ních operací společného operačního 

centra MO - Generální štáb AČR.

Ve své práci musím denně komuni-

kovat s různými institucemi/lidmi od 

Ministerstva financí až po ČNB atd. 

Díky nově získaným znalostem z oboru 

Právo v podnikání, který studuji, jsem se 

naučila orientovat v právních předpisech 

ze všech možných oblastí, nyní znám 

skutečná práva a povinnosti, které jako 

platební instituce máme, což mi pomohlo 

zlepšit naší pozici v rámci jednotlivých 

jednání s těmito orgány. Dalším důleži-

tým přínosem mi je osvojení některých 

manažerských dovedností, které jsou 

k výkonu mého povolání zapotřebí.

Sophia Byrouti – 2 roč./KPP

Mé povolání je supervisor (vedoucí) 

a compliance assistance v platební 

instituci.

Reference
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Studijní obor:  BSBA / MBA

Co naučíme & Čím se odlišujeme 
od konkurence
Vysoká škola finanční a správní nabízí 
studium MBA ve spolupráci s prestižní 
americkou univerzitou City University 
of Seattle (USA).  Struktura a náplň 
studijního programu jsou akreditovány 
americkou institucí NWCCU (Northwest 
Commission on Colleges and Univer-
sities), které se také  opírají o učební 
plány City University of Seattle a také  
mají akreditaci ACBSP (Accreditati-
on Council for Business Schools and 
Programs). Pro Českou republiku je 
studijní program akreditovaný Českou 
asociací MBA škol, CAMBAS. Studium 
probíhá v anglickém jazyce a trvá 
přibližně 2 roky (16 modulů).  Základ 
výuky tvoří 12 studijních modulů,  
povinných pro všechny studenty, při-
čemž  po jejich absolvování si student 
volí jednu ze tří specializací Global 
Management, Finance Management 
a Marketing Management. V průběhu 
studia MBA také nabízíme jedinečnou 
možnost vycestovat do Seattlu v USA 
a zúčastnit se tříměsíčního studijního 
pobytu v rámci mobility programu 
přímo na City University of Seattle. 
Studiem MBA na VŠFS tak poskytujeme 
špičkovou kvalitu nabízeného vzdělání 
zcela srovnatelného s mezinárodními 
standardy.
 Tříletý program Bachelor of Science 
in Business Administration (BSBA) je 
zaměřen na studium problematiky 
řízení podniku a je pořádán ve spolu-
práci s City University of Seattle, USA.  
Probíhá v anglickém jazyce a otevírá-
me jej jednou ročně v září. Na Vysoké 

škole finanční a správní je možné 
studovat program BSBA v unikátní 
kombinaci souběžně s řádným bakalář-
ským studiem na Vysoké škole finanční 
a správní, a to v oblasti Marketingové 
komunikace anebo Řízení podniku 
a podnikových financí. Po splnění všech 
požadavků získává student meziná-
rodně uznávaný diplom City University 
of Seattle BSBA a také diplom Vysoké 
školy finanční a správní Bc. 

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Studenti programu jsou připravováni 
na převzetí vrcholových pozic v čes-
kých i mezinárodních podnicích, nebo 
vlastních firmách.
Tým vyučujících programu MBA na 
Vysoké škole finanční a správní je 
tvořen zkušenými lektory převážně 
ze zahraničí, ale i z České republiky. 
City Universtiy of Seattle ve spolupráci 
s Vysokou školou finanční a správní 
klade velký důraz na výběr těch nej-
lepších lektorů.  Jedná se jak o lektory 
zahraničních vysokých škol i špičkové 
odborníky z praxe – vrcholové manaže-
ry velkých domácích a mezinárodních 
společností, pracovníky poradenských 
společností či bankovních institucí. 
Velká část lektorů má dlouholeté 
osobní zkušenosti s výukou v meziná-
rodních programech, mnozí z nich jsou 
absolventy programů zahraničních 
univerzit a manažerských škol. Takto 
široce pojaté zkušenosti lektorů jsou 
z našeho pohledu nezbytné pro kvalit-
ní výuku na úrovni MBA a spokojenost 
studentů.

Studium BSBA akreditované od roku: 2011 (jako Joint Degree B)                    
Studium  MBA akreditované od roku: 2010
Odborný garant studijního oboru:  doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.  
Udělené tituly:  BSBA, MBA  

JOINT DEGREE 
„B“ (Bc. + BSBA)
JOINT DEGREE 
„M“ (Ing. + MBA)

MBA

Co si představit pod 
programem Joint Degree?
Programy Joint Degree jsou koncipová-

ny pro studenty a uchazeče o bakalářské 

a magisterské studium na VŠFS, kteří 

chtějí získat konkurenční výhodu na 

globalizujícím se trhu práce výbornou 

znalostí zejména obchodní angličtiny 

a rozšířením svých vědomostí i doved-

ností.

Při souběžném studiu buď bakalářského 

nebo navazujícího magisterského oboru 

na VŠFS a studijního programu BSBA 

nebo MBA na City University of Seattle 

mohou získat dva tituly současně. 

Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul 

Bc. nebo Ing. (dle stupně studia), uzná-

vaný v celé EU a při splnění povinností 

studijního programu BSBA a MBA (dle 

stupně studia) v angličtině jim City Uni-

versity of Seattle udělí také mezinárod-

ně platný titul BSBA nebo MBA.

Proč studovat 
Joint Degree?
• Prostupnost studijních programů 

 VŠFS a CU. Student bude předměty 

 shodného obsahu absolvovat 

 pouze jednou buď v českém, nebo 

 anglickém jazyce – významná 

 úspora času. 

• Úspora studijního času souběžným 

 studiem se významně projeví 

 i na ceně studia.

• Získání statutu studenta a člena 

 akademické obce City University

  of Seattle s přístupem 

 k informačním zdrojům.

• Vlastní profil studia na stránkách

 City University of Seattle využitelný 

 jako reference.

• Možnost zapojit se do programu 

 studentské mobility v celé síti City 

 University of Seattle.



Až jednoho dne nastala v jejím živo-
tě zásadní změna. Při prohlížení své 
nové vizitky byl její stereotyp narušen 
představou, jak by vypadala její vizitka 
s nějakým tím titulem. Vždyť každý 
kolem studuje, tak snad to nemůže 
být tak složité. No a s novým nápadem 
vznikl také nový problém, který spustil 
lavinu různých otázek. Je vůbec ještě 
šance dostat se na nějakou školu? 
A jakou školu vůbec vybrat? Jak bude 
reagovat okolí, rodina, zaměstna-
vatel? Bude se to dát vše zvládnout 
při zaměstnání? V hlavě nastal jeden 
velký zmatek. Obavy z nové situace 
se mixovaly s touhou poznat a obje-
vit něco nové. Jediným smysluplným 
řešením jak utřídit všechny ty myšlenky 
bylo klasické vyhodnocení priorit „pro 
a proti“ na bílé A4. Samotný výsledek 
byl víc než alarmující. Na bílém papíře 
pod čárou „NE“ se zoufale mačkalo 
několik červeně škrtnutých předmětů: 
matematika, statistika, angličtina, účet-
nictví.  Ze seznamu škol, co si vybrala, 
byla zdrcená, všechno se zdálo složité, 
komplikované a naděje studovat rázem 
mizely do neznáma, ale nevzdávala to.  
Z tolika škol se přece určitě jedna najde, 
myslela si... ale nenašla. 

Hlava se jí ještě víc zamotala a postup-
ně ustupovala a ustupovala ze svých 
naprosto zakázaných zón: matematika, 
statistika… atd. a tak trochu si již zvyka-
la, že tyto předměty bude muset zkous-
nout. Navíc byla „pojišťovačka“ a tak 
do filtru vyhledávání mohla zahrnout 
pojišťovnictví. Najednou, se ukázalo pár 

rozumných cestiček, kudy se ubírat. Po 
dlouhé úvaze padlo jednoznačné roz-
hodnutí a vítězem se stala VŠFS. Klikla 
na přihlášku a vyplňovala a vyplňovala, 
až ji nakonec odeslala. V té době vůbec 
nemohla tušit, jaké předměty na ni 
čekají v prvním rozvrhu samých podiv-
ných zkratek. 

Bylo to dlouhých 14 dní, kdy se nic ne-
dělo. Ve schránce žádná zpráva, nikdo 
nevolal – pomalu už ani nedoufala. Pak 
to ale přišlo jako „blesk z čistého nebe“ 

a ona držela pozvánku k osobnímu po-
hovoru – v tom okamžiku jí to najednou 
vše došlo. Následovala první schůzka 
se studijní referentkou, test (pro jistotu 
v angličtině), fasování identifikační 
kartičky a instrukce, kdy máme první 
hodinu. Po dlouhých letech zasedla 
opět do školních lavic mezi 22 naprosto 
cizích lidí, jen jeden z nich byl jiný. Její 
oči jí spočinuly směrem k tabuli, kde 
stál „ON“, seriózní pán, který najednou 
ke všem promluvil a představil se jako 
náš třídní. Byl to Dr. Milan Hradec – náš 
vůdce, ochránce a především profesio-
nál v oboru, který nám byl věrný dlou-
hých 5 let. Vysvětlil nám, z které strany 
vůbec začít, jakou literaturu si máme 
sehnat a kde. Poradil nám, abychom se 
jako kolektiv semkli dohromady, a zdů-

razňoval, že pouze silná třída si dokáže 
v průběhu studia navzájem pomáhat. 
Vysvětlil nám „šipky na rozcestí“, kde 
najít studijní oddělení, kde budou naše 
přednášky, kde se můžeme scházet 
a kde se dá dobře najíst. A tak nám za-
čal 1. semestr, po třech letech z nás byli 
bakaláři a najednou byl u konce 
5. ročník … a vytoužený diplom a titul 
„dodala jedna blondýnka“.

Musíme konstatovat, že akademic-
ká půda VŠFS byla pro nás velikým 
přínosem a poznáním. Setkali jsme se 
s mnoha profesionály ve svých obo-
rech na „top“ úrovni. Jejich přednášky 
byly interaktivní a také samotní lektoři 
vnímali velmi pozitivně naše postře-
hy z praxe. Samotná výuka se velmi 
často měnila ve tvůrčí dialog a výměnu 
názorů, kde se propojoval svět teorie 
odborníků s mnohaletými zkušenostmi 
se světem praktickým. Mezi opravdové 
osobnosti, kterým patří naše upřímné 
a především srdečné poděkování zcela 
oprávněně patří: doc. RNDr. Petr Budin-
ský, CSc., prorektor pro vzdělávací čin-
nost a vnější vztahy, JUDr. Ing. Otakar 
Schlossberger, Ph.D., vedoucí Katedry 
financí (FES), další poděkování patří 
prof. Ing. Evě Ducháčkové, její přednáš-
ky měly vždy vysokou úroveň, stále se 
nám ochotně, trpělivě věnovala a krás-
ně se usmívala, Ing. Václavu Křivohláv-
kovi, CSc., zástupci vedoucího katedry, 
bylo nám ctí poznat velkého elegána 
s přísnou tváří, tajemným úsměvem 
a spravedlivým srdcem, který si uměl 
udržet na přednáškách pozornost všech 

„Jak šla jedna blondýnka 
vysokou školu studovat“ 

aneb VŠFS nejen pro blondýnky!

… rodina, práce, dovolená, koníčky, běžné starosti a radosti. 
Podobným tempem plynul život také jedné blondýnky. 
Životem kráčela poměrně klasickou, ničím nerušenou 

cestou den za dnem, rok za rokem. 

Daniela Ihnátová // text
Archiv D. Ihnátová, // foto

Po dlouhých letech
zasedla opět do 
školních lavic.
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studentů a do poslední chvíle klečel na 
každém, kdo psal z lenosti bakalářku či 
diplomku na poslední chvíli, Dr. Milanu 
Hradcovi, našemu trpělivému a přede-
vším laskavému „třídnímu“, který nás 
vždy vyslechl, ochotně poradil a také 
usměrňoval naše kroky při bakalář-
ských a diplomových pracích, prof. Ing. 
Jaroslavu Daňhelovi, CSc., který byl na 
našich přednáškách velice oblíbený, 
protože byl hlubokou studnicí mnoha 
teoretických znalostí, které ve společ-
ných diskusích s celou třídou neúnavně 
porovnával a rozebíral teorii s reálnou 
praxí studentů. Všichni jsme se rádi 
zapojovali a diskutovali svobodně bez 
mučení, Ing. Arnoštu Kleslovi, Ph.D., 
charismatickému muži, který byl někte-
rým z nás velikou oporou při psaní ba-
kalářských či diplomových prací. V ne-
poslední řadě patří velké poděkování 
také PhDr. Vladimíru Přikrylovi, tvůrci 
mnoha paragrafů, který měl na našich 
přednáškách vždy 100% účast studen-
tů. Snad teď mohu kolektivně prozra-
dit, že jsme jej všichni na přednáškách 
hltali očima, protože jeho výklad byl 
pro všechny jako jeden velký magnet. 

Často se stávalo, že jsme ani nepo-
střehli, že je konec přednášky a bavili 
se s ním dál. A zvláštní a speciální po-
děkování patří také naší hodné a milé 
asistentce katedry Lence Pokorné, která 
nás včas upozorňovala na důležité 
úkoly, zejména pak na odevzdávání ba-

kalářských či diplomových prací a také 
děkujeme všem pedagogům, studijním 
referentkám, externistům a ostatním 
pracovníkům VŠFS, kteří nám ochotně 
pomáhali po dobu celého bakalářského 
a magisterského studia. 

S podobným příběhem, jaký prožívala 
„jedná blondýnka“ se v životě setkal 
většinou každý z nás, ale ne každý 
z nás nabral odvahu dotáhnout vše 
do konce. Někdo to vzdal na začátku, 
někdo v půli cesty a někdo těsně před 

koncem. Každý z nás se rozhoduje dle 
svých priorit a možností, každý z nás je 
ovlivněn spoustou situací a překážek, 
které se nám staví do cesty, a přiznej-
me si, někdy si je bohužel stavíme i my 
sami. Je pouze na nás, jak budeme 
zvládat „kormidlo“, abychom dorazili 
bezpečně do námi vytýčeného cíle. 
Ten, kdo nezaváhal a rozhodl se udělat 
v životě tak velké a správné rozhod-
nutí jako „jedna blondýnka“, teď už ví, 
že 5letá cesta za titulem se vyplatila. 
Je sice dlouhá, těžká, úmorná, ale na 
druhé straně ten pětiletý úsek života 
zůstane navždy v nás a vzpomínat na 
něj budeme do konce života.  

A na závěr jeden zajímavý citát:
„Veškeré učení se opírá především o pa-
měť, učíme se zbytečně, jestliže nám 
vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří 
lidé věřili, že je darem přírody a ničím 
jiným, avšak ona se zvětšuje pěstová-
ním, tak jako všechno ostatní. Můžeme 
dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, 
věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehy-
ne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.“

Marcus Fabius Quintilianus

„… ten pětiletý 
úsek života zůstane 
navždy v nás … 
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O letošních vítězích této největší soutěže v manažerském 
řízení firem na světě Global Management Challenge 

je již rozhodnuto. 

VŠFS organizaci 
mezinárodního finále 

soutěže GMC zvládla se ctí

Soutěž bude v České republice pod 
organizací VŠFS pokračovat i v příš-
tím roce. Studentům přináší unikátní 
příležitost, jak zaujmout perspektiv-
ní zaměstnavatele již během studia. 

Lákavá odměna
Co konkrétně studentům a mladým 
manažerům účast v soutěži přinese? 
Důvěrně se seznámí s tím, co obnáší 
řízení firmy ve vysoce proměnlivém 
a konkurenčním prostředí světových 
trhů. Získají také zajímavé kontakty, 
protože jako účastníci soutěže budou 
mít možnost radit se o svých rozhodnu-

tích s top manažery velkých firem – ten-
to rok byly partnery soutěže J&T banka 
a ŠKODA AUTO. Mají přístup na neveřej-
né přednášky předních osobností české 
ekonomie, byznysu i společnosti (letos 
např. Jan Mühlfeit, Aleš Michl, Jaroslav 
Plesl nebo Cyril Svoboda), a pokud 
zvítězí v českém národním kole, vyhrají 
jedinečnou možnost zdarma studovat 
MBA program na Vysoké škole finanční 
a správní.

O co jde
Global Management Challenge je 
největší světovou soutěží v oblasti 

simulace řízení firem. Každý soutěžící 
tým dostane na starost modelovou 
obchodní společnost, se kterou operuje 
na virtuálních trzích EU, NAFTA a na 
internetu s cílem dosáhnout co nejvyš-
šího zhodnocení investice a nejlepšího 
tržního postavení na základě dosaže-
ného zisku. Toto kritérium určí vítěznou 
společnost na trhu, a tím i vítězný tým 
soutěže. 
Přijměte proto výzvu pro příští ročník 
a nastartujte v soutěži svou kariéru. 
Zapojte se do největší mezinárodní 
studentské soutěže světa již letos na 
podzim. Sledujte www.vsfs.cz/gmccz. 

Magdalena Straková // text
Věra Veselá, Tony Košař // foto
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Konference byla zaměřena na aktuál-
ní otázky trestního práva, kriminalis-
tiky a forenzních věd v procesu doka-
zování a byla orientována především 
na aktuální a nové postupy v procesu 
dokazování v trestním řízení. Cílem 
konference bylo nastínění součas-
ných zásadních prvků dokazování. 
Odbornými gestory konference 
byli doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D., 
vedoucí Katedry práva, a prof. PhDr. 
Jiří Straus, DrSc., ředitel Ústavu 
kriminalistiky a forenzních disciplín 
(obojí VŠFS).  Na konferenci se part-
nersky podílejí Unie obhájců České 
republiky, Kooperativa pojišťovna, 
a.s., PROFI CREDIT Czech, a.s., CRE-
STYL a BETVAR a. s.

Na konferenci zazněla řada velmi za-
jímavých příspěvků, z nichž vybíráme 
následující:
Prof. et doc.  JUDr. Karel Klíma, 
CSc., dr. hab. z Metropolitní univerzity 
se věnoval ústavně právním aspektům 
přípravného řízení trestního z pohle-
du doktríny spravedlivého procesu. 
Přípravné řízení trestní je důležitým zá-
kladem pro kontradiktorní východiska, 
na nichž je postavena obžaloba a která 
zakládají důkazní konstatace obžalo-
by, která jsou poté předložena soudu 
a s nimiž se (samozřejmě) mohl (může) 
obžalovaný a jeho obhájce seznámit. Je 
takto třeba vyslovit myšlenku, že soud-
ní zásada kontradiktornosti se zakládá 
„již od“, tedy prvním kontaktem státní 
moci s fyzickou osobou. 

Na tento příspěvek navázal JUDr. 
Zdeněk Sovák tématem dokazování 

znaleckým posudkem v řízení před 
soudem, uvedl několik zajímavých 
kazuistik.

JUDr. Renata Vesecká, Ph.D., se 
věnovala v současnosti velmi aktuální-
mu tématu utajeného svědka. V sou-
vislosti s problematikou ustanovení 
§ 55 odst. 2 je třeba poukázat přede-
vším na základní právní úpravu, která 
odráží otázku dokazování a v tomto 
směru pak i užití „speciálního ustano-
vení“ ohledně utajovaného svědka, se 
kterým se v praxi nejčastěji setkáváme 
v problematice související s násilnou 
či drogovou problematikou, zpravidla 
u trestné činnosti organizovaných 
skupin.

MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., společ-
ně s doc. MUDr. Michalem Dogoši, 
CSc., z Ústavu soudního lékařství 
Ústřední vojenské nemocnice v Praze 
Střešovicích přednesli příspěvek na 
téma pitva ano či ne? Již samotný ná-
zev vypovídá o obsahu příspěvku.

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., 
rektor Akademie managementu a ko-
munikace, velmi humorně prezentoval 
paradoxy důkazního řízení. Uvedl cel-
kem osm tzv. paradoxů. Např. se stalo, 
že vyšetřovanému ve výkonu vazby 
vypršela lhůta pro její striktně stano-
venou délku. Musel tudíž být propuš-
těn, i když předmětem obvinění byla 
vražda, navíc opakovaná několikaná-
sobně. Litera zákona se v tomto směru 
dodržela, nicméně zčásti a také nikoliv 
na dlouho. Doslova hned a před vraty 
věznice byl znovu zatčen a uvězněn. 

RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D., 
z Masarykovy univerzity v Brně se 
ve svém vystoupení věnoval tématu 
MotionMatch Technologie pro 3D 
rozpoznávání osob podle dynamiky 
stereotypu. Technologie MotionMatch 
umožňuje automaticky analyzovat 
zaznamenaná pohybová data člo-
věka a s danou pravděpodobností 
určit jeho identitu. Identita se určuje 
pomocí automatické detekce kroků, 
vyhledáním nejpodobnějších kroků 
v referenční databázi k detekovaným 
krokům a vypočítáním pravděpodob-
ností identit na základě nalezených 
nejpodobnějších kroků. Podobnost 
dvou kroků se určuje podle délek kostí 
srovnávaných osob a dále změnami 
rychlostí jednotlivých kloubů lidského 
těla v rámci daných kroků, tj. dynami-
kou chůze. 

JUDr. Bohuslav Horký z Vrchního 
soudu v Praze prezentoval příspěvek  
na téma dokazování u daňové de-
likvence s ohledem na rozhodovací 
praxi Nejvyššího soudu ČR. Zaměřil se 
zejména na trestný čin zkrácení daně, 
poplatku a podobné povinné platby 
podle § 240 odst. 1 trestního zákoníku. 

Ing. Marian Světlík se velmi kriticky 
vyjádřil k současnému systému zna-
leckých specializací v oboru krimina-
listika, to přináší konkrétní problémy 
ve znalecké činnosti, správné zadávání 
znaleckých posudků a dokazová-
ní před soudem. Upozornil také na 
nejednotnost při jmenování znalcem, 
neexistují konkrétní kritéria pro jme-
nování znalcem. 

Trestně právní a kriminalistické 
aspekty dokazování

Vědeckou konferenci na téma „Trestně právní 
a kriminalistické aspekty dokazování“ uspořádala dne 
13. března 2015 Katedra práva a Ústav kriminalistiky 

a forenzních disciplín Vysoké školy finanční a správní. 
Konference se zúčastnili přední odborníci na trestní právo, 

právní vědu, kriminalistiku a forenzní disciplíny. 

Jiří Straus // text
Tony Košař // foto
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Mgr. Jan Zimmer se věnoval digitál-
ním a digitalizovaným podpisům. V pří-
spěvku předvedl konkrétní možnosti 
podpisů na speciálním tabletu. Tím se 
značně zvyšuje objektivita zkoumání. 
Příspěvek se věnoval identifikačnímu 
zkoumání podpisů na elektronických 
dokumentech. Posluchači byli seznáme-
ni s tím, že vedle podpisů na digitalizo-
vaných dokumentech se znalci začínají 
setkávat také s vlastnoručními digi-
tálními podpisy, které nikdy fyzickou 
podobu podpisu na papíru neměly. 

Prof. Ing. Václav Krajník, CSc., se 
zabýval problematikou biometrie, 
biometrických znaků a vztahem ke  
kriminalistické identifikaci. Biometric-
ké znaky jsou stopy odrážející vnější 
stavbu objektu. Upozornil na omyly, 
kterých se může znalec dopustit při ne-
správné interpretaci znaků kriminalis-
tických stop, kriminalistické identifikace 
a zejména při aplikaci kriminalistických 
metod jejich zkoumání. 

Mgr. Karel Lehmert, Ph.D., z odbě-
rové laboratoře CBRNe – VAKOS XT a.s. 
prezentoval možné formy chemické 
a biologické kontaminace, formy útoku 
(otevřený, skrytý), jejich detekce, odběr 
vzorků. Při dnešním rychlém rozvoji 
vědy umožňujícím i v domácím pro-
středí provádět např. složité genetické 
manipulace nelze v kontaminovaném 
prostředí vyhledávat a zajišťovat stopy 
klasickým způsobem. 

Ing. Martin Kuchař, Ph.D., z VŠCHT 
prezentoval zajímavý příspěvek o ana-
lýze psychoaktivních látek ve vlasech. 

Vlasy představují unikátní polouzavřený 
systém, do něhož se prostřednictvím 
periferního tělního oběhu dlouhodobě 
ukládají cizorodé látky, které byly pře-
chodně přítomny v krvi. Uložené látky 
v keratinizovaných (již neaktivních) 
buňkách pak postupují ve směru růstu 
vlasu a vystupují nad pokožku. Ve vlasu 
je tedy možné detekovat řadu krimina-
listicky významných látek, včetně drog, 
léčiv a jedů i dlouho poté, co zevnitř or-
ganismu vymizely. Analýza psychoaktiv-
ních látek ve vlasové matrici se ukazuje 
jako užitečná metoda, která je dobrou 
alternativou v případě absence jiných 
vzorků, které se tradičně využívají ve 
forenzní a toxikologické analýze. 

Mgr. Lukáš Habich z Vyšší policejní 
školy MV v Praze prezentoval formy 
elektronického násilí a nejčastější 
kybernetické útoky. V problematice 
kybernetické kriminality mezi dětmi 
bylo z pohledu Policie ČR provedeno 
výzkumné šetření. Pilotní šetření bylo 
zejména zaměřeno na zjištění počtu 
trestných činů, existenci metodiky 
a zjištění počtu proškolených přísluš-
níků Policie ČR na základních útvarech 
Územních odborů Policie ČR. Výsledky 
výzkumu ukazují zajímavé výsledky jak 
pro rozvoj policejní praxe, tak i oboha-
cují teoretické poznání.

Ing. Ludvík Szabo se věnoval padě-
lání a nelegálnímu trhu s tabákovými 
výrobky. Padělatelství je celosvětovým 
problémem. Je jedním z významných 
zdrojů terorismu. Úspěšný boj proti 
tomuto problému spočívá také v úzké 
spolupráci soukromého sektoru se 

státními orgány. Příspěvek pojednává 
o jedné z možných cest spolupráce. 
Základním předpokladem úspěchu je 
dobře nastavený systém sběru infor-
mací. V této oblasti může sebemenší 
informace vést ke spuštění aktivit ve-
doucích k významným úspěchům, které 
na začátku procesu často neumíme od-
hadnout. V příspěvku byl popsán sled 
kroků, které se mnohokrát osvědčily 
a jsou podloženy konkrétními případy, 
z nichž některé jsou ještě „živé“, a proto 
zde záměrně konkrétní skutečnosti 
neuvádíme.

Z konference 
bude vydán sborník 
odborných sdělení. 
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Akademický rok plný 
zajímavých osobností

Letošní akademický rok byl v jednom ohledu výjimečný. 
Vedle odborných konferencí, kulatých stolů i workshopů,  o nichž vás průběžně 
informujeme různými cestami, se konalo pět zcela mimořádných diskusních fór  

s předními osobnostmi daných oblastí. Fóra pokrývala širokou škálu témat.

Magdalena Straková // text
Tony Košař // foto

» Ekonomické fórum MF Dnes, které se konalo už 
27. listopadu 2014, přineslo mimořádně zajímavou diskusi 
mezi moderátorem fóra Jaroslavem Pleslem, Františkem 
Bostlem, hlavní makroekonomem společnosti Colosseum 
(hlavní partner fóra) a Janem Kaškou, privátním investorem.

» Další Fórum MF Dnes pod taktovkou šéfredaktora 
Jaroslava Plesla přineslo téma Aktuální vývoj médií. 
Ve čtvrtek 12. března 2015 na něm vystoupili Pavel 
Šimoník, Client Service Director STEM/MARK, a.s., a Jan 
Kučmáš, předseda Výkonné rady Asociace PR agentur 
a partner skupiny AMI COMMUNICATIONS. Záznam fóra 
naleznete na našem webu.

» Ikony české ekonomické scény v živé diskusi měli možnost 
návštěvníci vidět 19. února 2015 na mimořádně úspěšném 

Finančním a investičním fóru. Celkem vystoupilo  
13 osobností, za všechny uveďme třeba nejcitovanějšího 

ekonoma v ČR Davida Marka ze společnosti Deloitte nebo 
Aleše Michla, investičního stratéga Raiffeisenbank a poradce 

ministra financí Andreje Babiše. Z toho fóra vznikla řada videí, 
která najdete na našem webu.

» Že Black Tie není černá kravata, jsme se dozvěděli na fóru 
Odívání a etiketa v diplomatické a obchodní praxi, které pro 

naše studenty připravil 9. dubna 2015 partner univerzity, 
společnost GALARD. Přednáška Cyrila Svobody a Elišky 

Přibáňové povzbudila posluchače k řadě praktických dotazů.

» Skutečně inspirující osobnost světového významu jsme 
přivítali na posledním Fóru MF Dnes 16. dubna 2015. Hostem 
byl Jan Mühlfeit, globální stratég, kouč, mentor a bývalý 
prezident pro Evropu Microsoft Corporation, který se s námi 
podělil o postřehy k tématu Globalizace a technologie 
v 21. století. Fórem i tentokrát provázel šéfredaktor deníku 
MF Dnes Jaroslav Plesl.
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Záběhlice
HAMR-Záběhlice byl postaven jako 

první a je zároveň i největším areá-
lem. Celková rozloha šesti hektarů 
a jeho umístění v zeleni u Hamerské-
ho rybníka z něj dělá jedno z nejkrás-
nějších pražských sportovišť. Areál 
nabízí 18 venkovních tenisových 
a 6 beachvolejbalových hřišť, která 
jsou v zimě zakryta přetlakovými na-
fukovacími halami. Uvnitř areálu se 
nachází 8 squashových hřišť, herna 
pro stolní tenis se 4 stoly, fitness stu-
dio a dva aerobikové sály pro různé 
druhy cvičení, jako je aerobik, BOSU, 
Pilates, Power Joga, cvičení pro děti, 
a také indoor cycling. Součástí služeb 
je rovněž pracoviště fyzioterapeutů 
a masérů, vyplétání raket, obchod 
se sportovními potřebami a restau-
race s prostornou venkovní terasou, 
která je oblíbená zejména v letních 
měsících, a možností bezplatného 
připojení na síť Wi-Fi. Od dubna 
2015 byl pro nejmenší návštěvníky 
otevřen dětský koutek poskytující 
radost pro děti a odpočinek pro je-
jich rodiče. Pro návštěvníky areálu 
jsou zde k dispozici dvě bezplatná 
parkoviště. Do areálu je možné při-
jet MHD, a to autobusy č. 101, 188 
a 196 se zastávkou v Korytech, nebo 
Pod Vinicí a 106 a 293 se zastávkou 
Spořilov; tramvajemi č. 6 a 11, také 
se zastávkou Spořilov. Areál je možné 
navštívit také na kole, při projížďce 
po cykloturistické trase přes Hostivař-
sko-Záběhlický park.

Braník
Druhý sportovní areál se nachází 

v pražském Braníku u řeky Vltavy. 
Do provozu byl uveden po rozsáh-
lé modernizaci vnitřních a vnějších 
sportovišť v roce 2005. Ve ven-

kovních prostorách areálu 
se nachází 9 tenisových a 5 
beachvolejbalových kurtů, 
fotbalová aréna s umělým po-
vrchem III. generace a jedno 
antukové hřiště pro volejbal 
nebo nohejbal. Všechna tato 
sportoviště jsou podobně jako 
v Záběhlicích v zimní sezóně 
zastřešena přetlakovými na-
fukovacími halami. Největší 
dominantou branického areálu 
je multifunkční sportovní hala 
s vnitřními prostory, kde se na-
chází buď 20 badmintonových 
kurtů, nebo 4 florbalová, či fut-
salová hřiště. Vyjma sportovišť 
i zde se nachází vyplétač raket 
a prostorná restaurace s pose-
zením na venkovní terase a při-
pojením na síť Wi-Fi. Do areálu 
je možné přijet automobilem 
a ponechat ho na bezplatném 
parkovišti. Dále pak MHD, a to 
autobusy č. 106, 121 a 253 
se zastávkou Nádraží Braník, 
tramvajemi č. 3 a 17, taktéž 
se zastávkou Nádraží Braník 
a za pomoci vlakových linek S8 
a S80 se stanicí Nádraží Praha-
-Braník.

Štěrboholy
Třetím a nejmladším are-

álem HAMR je sportovní 
centrum Štěrboholy. Správou 
areálu jsme byli pověřeni od  
1. ledna 2015 jeho vlastní-
kem - Městskou částí Praha-
-Štěrboholy. Doménou tohoto 
areálu je pevná hala čítající 14 
badmintonových kurtů. Areál 
nabízí také jedno venkovní fot-
balové hřiště s umělým povr-
chem III. generace a dvojici te-

nisových kurtů s umělým povrchem, 
zakrytých v zimní sezóně přetlako-
vou nafukovací halou. Na recepci 
je možné zakoupit lehké občerstve-
ní, sportovní zboží či využít služby 

vyplétání raket. Do areálu je 
možné přijet automobilem 
(bezplatné parkoviště) nebo 
MHD, a to autobusy č. 163, 
263 a 296 se zastávkou Štěr-
boholy a Škola Štěrboholy. 

Sportovní školy 
HAMR

Všechny tři sportovní areály 
HAMR nabízí možnost využít 
jednu z mnoha sportovních 
škol. Tenisová, badmintonová, 
beachvolejbalová, squashová, 
fotbalová, a škola stolního te-
nisu nabízí možnost osvojit si 
daný sport, poznat nové přáte-
le a vychutnat si radost ze hry. 
Pro zájemce o pohybové sporty 
je zde dětské cvičení a taneční 
tým SC Nexstyle. 

Významné akce 
v areálech HAMR

V areálech je možné uspo-
řádat jakoukoliv firemní spor-
tovní akci nebo prezentaci. 
Každý rok se zde pořádají také 
akce pro děti, SPORŤÁČEK aj. 
Na HAMRu je možné vidět při 
exhibičních zápasech známé 
sportovní osobnosti, jako je nej-
lepší český badmintonista Petr 
Koukal, nebo beachvolejbalo-
vá dvojice Kristýna Kolocová 
a Markéta Sluková.

Vyčistit si hlavu při sportu 
po náročných poradách, ho-
dinách strávených učením, 
nebo jen posedět s přáteli. 
To vše nabízí sportovní areá-
ly HAMR. Veškeré informa-
ce naleznete na webových 
stránkách areálu, www.
hamrsport.cz a facebooko-
vém profilu http://www.
facebook.com/hamrsport.
cz. Sport, zábava a relax pro 
každého. To jsou sportovní 
areály HAMR.

Sportovní areály HAMR jsou největší a nejnavštěvovanější centra sportu 
a zábavy v Praze. V roce 2014 navštívilo více jak milion klientů některý ze 
tří hamerských areálů. HAMR-Záběhlice, Braník a Štěrboholy jsou otevřeny 
365 dní v roce od 7:00 do 23:00. V hamerských sportovních školách se sportu 
věnuje přes 770 dětí. Hráčům se denně věnuje 
62 trenérů a 20 lektorů. HAMR rozvíjí sport 
ve spolupráci s mateřskými, základními, 
středními a vysokými školami a domy dětí 
a mládeže v Praze a okolí.

Sportovní areály
Sport, relax a zábava pro každého
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V sociálních službách 
vidíte smysl toho, co děláte

Redakce // rozhovor
Archiv J. Horeckého // foto

Trochu náhoda, trochu má vlastnost 
organizovat a řídit věci okolo sebe, 
která se u mě projevovala již od 
nějakých 14-15 let. Někdy v r. 1998 
jsem dostal nabídku vést účetnic-
tví v Charitě v Táboře a po nějaké 
době jsem byl jmenován do funkce 
ředitele této neziskové organizace, 
která poskytovala a dodnes posky-
tuje sociální služby. Odtud násle-
doval „přestup“ do funkce ředitele 
G-centra Tábor, tj. sociálních služeb 
města Tábor, a následně do funkce 
prezidenta Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb. Jsem rád, že jsem 
de facto většinu svého dosavadního 
profesního života strávil v sociálních 
službách. Je to práce a oblast, kde vi-
díte smysl toho, co děláte, je to práce 
s lidmi a pro lidi. 

Z řady vašich článků i veřejných 
vystoupení jasně vyplývá, že za velké 
téma v oblasti poskytování sociálních 
služeb považujete kvalitu. Vaše aso-
ciace se dokonce zasloužila o zavede-
ní systému měření kvality poskyto-
vání sociálních služeb E-qalin. Vidíte 
za dobu jeho implementace (zaveden 
byl v roce 2011, pozn. redakce) po-
sun? Osvědčil se tento systém v české 
praxi?
E-qalin je evropská metoda měření 
kvality a procesu sebehodnocení. My 
jsme získali licenci pro Českou repub-
liku a každoročně vzděláme okolo 25 
procesních manažerů metody E-qalin, 

kteří mají následně právo zavést tuto 
metodu ve svých organizacích. Je to 
model, který je úspěšný napříč EU a ob-
dobná zkušenost je i v České republice. 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR ale zavedla v ČR naprosto 
nový a unikátní systém Značky kvality, 
který jsme vytvořili. Jde o udělování 
hvězd domovům pro seniory a dalším 
sociálním službám. Je to velmi úspěšný 
projekt, který jsme např. pilotně zavedli 
i na Islandu. 
Všeobecně je ale potřeba říci, že kvalita 
sociálních služeb se v České republice 
za posledních 10 – 15 let velmi posunu-
la. Ten zažitý obrázek z 90. let minulého 
století, tj. např. mnohalůžkové pokoje 
domovů důchodců, kde lidé prakticky 
čekají na smrt ve smutných podmín-
kách, již dávno není pravda. Bohužel 
pověst těmto zařízením trochu kazí tzv. 
neregistrované, tedy nelegální pen-
ziony či ubytovny pro seniory, kde je 
kvalita opravdu někdy velmi nízká. 

Dalším vaším velkým profesním 
tématem je systém financování 
sociálních služeb, na toto téma byla 
ostatně i vaše disertační práce. Máte 
pocit, že se v této oblasti u nás „blýs-
ká na lepší časy“?
Systém financování sociálních služeb 
přešel poprvé od r. 2015 na krajské úřa-
dy. Tato změna však nepřispěla k nějak 
zásadnímu posunu ve smyslu efektiv-
ního financování. I když je celý systém 
trochu více transparentní, stále je např. 

běžné, že jeden domov pro seniory 
dostane státní dotaci na lůžko např. 
50 000 Kč ročně a jiný, pár kilometrů 
vzdálený domov, obdrží např. 120 000 Kč. 
Nikdo se neptá a nezkoumá, proč je po-
třeba státní dotace u jednoho domova 
tak zásadně vyšší. 
Náš český systém financování je v sou-
časné době v rozporu s financováním 
služeb v obecném hospodářském zájmu 
a měl by se zásadněji změnit v příštích 
dvou letech. 

Vedle APSS ČR jste také prezidentem 
Unie zaměstnavatelských svazů, člen 
řady poradních orgánů na minis-
terské úrovni, předseda Rady pro 
inspekci kvality sociálních služeb, 
jste v redakční radě časopisu Sociál-
ní služby a tím zdaleka výčet vašich 
aktivit nekončí. Jak jste dokázal 
zvládnout, a nutno podotknout, že 
velmi dobře, i doktorské studium? 
Máte na to nějaký tajný recept?
Štěstím bylo, že prezidentem Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR jsem se 
stal až v závěru mého studia. Je jediný 
recept úspěšného nejen studia, ale 
i pracovního života. Disciplína, sebe-
kontrola a umění odlišit podstatné 
věci od těch nepodstatných. Takto to 
alespoň fungovalo a funguje u mě. Je 
potřeba bojovat s odkládáním. A pak 
si jasně stanovit priority a osobní 
preference. Je to trochu podobné jako 
u studia cizích jazyků. Buď můžete stu-
dovat cizí jazyk osm let hodinu týdně, 

Profesní život Jiřího Horeckého je spjat s poskytováním sociálních 
služeb. Působil „v terénu“, tedy v konkrétních zařízeních, a nyní již 

řadu let ovlivňuje podobu sociálních služeb v České republice  
z postu prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

První otázka na našeho absolventa a člena Klubu Diamant je tedy 
zřejmá: Co vás k této oblasti přivedlo?
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nebo jeden rok osm hodin týdně. Záleží 
na každém, kdy začne a jaké tempo si 
zvolí. A kdybychom se kriticky zamysle-
li, tak často zjistíme, kolik času trávíme 
v životě hloupostmi. 

Doktorské studium už probíhá v ji-
ném režimu, než je klasický život vy-
sokoškoláka. Měl jste možnost a chuť 
zapojit se i do života univerzity?
Bohužel moc ne. Měl jsem možnost 
zapojit se do několika projektů. Vydali 
jsme i společnou odbornou publikaci 
k Financování sociálních služeb (tedy 
VŠFS a Asociace) a nyní možná uspořá-
dáme společně odbornou konferenci na 
téma veřejné služby v ČR.
 
Nedávno jste vstoupil do Klubu 
DIAMANT, který spojuje mimořádné 
osobnosti z řad absolventů 
VŠFS, které chtějí i nadále podpo-
rovat svoji Alma mater a neztrácet 
s ní kontakt. Co od členství v klubu 
očekáváte?
Byl jsem před časem pozván na mé 
první setkání klubu Diamant a měl jsem 
z tohoto setkání velmi dobrý pocit. 
Jednak z důvodu zajímavého programu, 
resp. přednášky, ale i následné disku-
ze se členy klubu a absolventy VŠFS. 
Bylo občerstvující a motivující zároveň 
strávit čas s úspěšnými mladými lidmi, 
plnými energie, a dozvědět se více 
o jiných oborech a pracovních zkuše-
nostech. 
Těším se již na další setkání. 

V oblasti vzdělávání jste dosáhl skoro 
maxima, pokud nebereme v potaz 
přímo akademickou nebo vědeckou 
kariéru. Sám jste kdysi začínal jako 
pedagog. Netáhne vás to tedy zpátky 
do školy, ale tentokrát z pozice aka-
demického pracovníka?

Bohužel má práce v UZS ČR a APSS ČR 
mi neumožňuje být pánem svého času, 
a není v mých silách slíbit a plánovat si 
fixní termíny. To vylučovalo a vylučuje 
i pedagogickou činnost.  Vždy mě ba-
vilo učit, když jsem vnímal, že student 
má zájem a touhu dozvědět se více 
a stát se tak lepším (což nebyl vždy ten 
případ). Občas vystoupím na některé 
vysoké škole s jednorázovou přednáš-
kou a pro příští měsíce a roky to bude 
maximum možného. Nevylučuji ale, že 
bych se někdy více vrátil k pedagogické 
činnosti. 

A na závěr si dovolíme jemně zabrou-
sit i do vašeho soukromí. Na svých 
stránkách uvádíte, že jste otec dvou 
dětí, chlapce a dívky, podporujte 
u nich také stejně renesanční rozsah 
zájmů a znalostí, jaké máte sám?
Snažíme se s manželkou dát dětem 
prostor k jejich rozvoji, ale nenutit 
je za každou cenu, dát jim možnost 
výběru a jen částečně je směřovat. Obě 
děti jsou zatím na základní škole, syn 
Theodor je velmi sportovně založený, 
baví ho anglický jazyk a začal hrát na 
kytaru. Dcera Deborah je teprve v první 
třídě, druhý rok hraje na klavír, jde jí to 
a zatím ji to i baví. Důležité ale z našeho  
pohledu jako rodičů je, aby naše děti 
byly šťastné, bez ohledu na to, co umí 
a kolik toho dokážou, což na druhou 
stranu neznamená, že nechceme, aby  
v životě něčeho dosáhly.  

A jak trávíte volný čas, máte-li ho vů-
bec. Máte nějakou tajnou komnatu, 
koníček, kam se utíkáte, když chcete 
nebo potřebujete být sám?
Volného času nemám mnoho a snažím 
se ho maximálně trávit se svojí rodinou. 
Občas si rád zahraji na klavír či kytaru 
a mojí vášní je dobré víno a hudba.

Jméno: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

V  sociálních službách působí od roku 
1999, nejprve byl ředitelem Farní charity 
v Táboře (kontaktní centrum pro drogově 
závislé, asistenční služba, dobrovolnic-
ké centrum), od roku 2004 do roku 2008 
byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro 
seniory, pečovatelská služba, denní sta-
cionář, odlehčovací služby, noclehárna, 
azylový dům pro ženy a  matky s  dětmi). 
V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asoci-
ace poskytovatelů sociálních služeb a tuto 
funkci vykonává od roku 2008 na plný 
úvazek. V  roce 2013 byl zvolen preziden-
tem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Je 
držitelem ceny Osobnost roku 2007 v so-
ciálních službách. Založil několik nezisko-
vých organizací, je členem Rady vlády pro 
seniory a  stárnutí populace, předsedou 
pracovní skupiny pro bydlení seniorů a re-
zidenční služby, členem komise pro rozvoj 
sociálních služeb MPSV ČR, členem Akre-
ditační komise MPSV ČR, předsedou Rady 
pro inspekce kvality sociálních služeb. Od  
r. 2013 je poradcem ministra práce a  so-
ciálních věcí. S  manželkou Miroslavou, 
synem Theodorem Jákobem a dcerou De-
borah Annou žije v Táboře.

Osobní data

Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR
Největší profesní organizace sdružující poskytovatele 
sociálních služeb v České republice. Asociace je spolek 
jako samosprávný a dobrovolný svazek právnických 
a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů 
sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj 
a zvyšování úrovně sociálních služeb.

Unie zaměstnavatelských svazů
Unie zaměstnavatelských svazů ČR sdružuje 42 asociací 
a svazů, což představuje zhruba 9 000 organizací  
s 800 000 zaměstnanci. Unie sdružuje převážně 
poskytovatele veřejných služeb, tj. pokrývá segment 
zdravotnictví, školství, kultury, sociálních služeb, NNO, 
ale i podstatnou část finančních služeb a pojišťovnictví 
a průmyslu. Hlavním cílem a aktivitou unie je aktivně 
ovlivňovat legislativní prostředí dle potřeb a preferencí 
svých členů. 



Společensky odpovědné 
chování univerzity jako trend i příležitost

Simona Weidnerová// text

Ačkoli se postavení i role univerzit v minu-
lém století zásadně proměnila, univerzity 
vstupují do běžných konkurenčních 
vztahů vůči jiným výdajovým položkám 
státních a veřejných rozpočtů i mezi 
sebou navzájem, cosi jako latentní obrana 
proti odpovědnosti přetrvává. 
 Téma odpovědnosti však, jak zná-
mo, nemá jen ekonomickou, právní či 
manažerskou dimenzi. Stále významnější 
se stává dimenze společenská. A kde jinde 
téma společenské  odpovědnosti rozvíjet 
než tam, kde se zrodilo – na univerzitě. Za 
„otce“ pojmu společenské odpovědnosti 
je označován ekonom Howard Bowen, 
prezident na univerzitě v Iowě, díky jeho 
publikaci Social responsibilities of the 
Businessman, která se stala základem 
dalšího rozvíjení tohoto konceptu a jeho 
uplatňování v praxi. Za zmínku v této 
souvislosti stojí i to, že Howard Bowen byl 
i uznávaným teoretikem financování vy-
sokoškolského vzdělání a že jeho otázka 
„Komu přináší vysokoškolské vzdělání uži-
tek a měl by za něj platit?, z níž učinil titul 
jedné ze svých publikací, dodnes nebyla 
zodpovězena způsobem, na němž by se 
„akademici“ s ekonomy a politiky shodli.
 Pokud jde o naléhavost rozvinutí kon-
ceptu společenské odpovědnosti, je na 
každé jednotlivé univerzitě, jak se s ním 
vyrovná. O naší univerzitě lze říci, že má 
dlouhodobě jasno. V souladu s Boweno-
vou interpretací se společenská odpo-
vědnost na VŠFS řídí postupy, přijímáním 
rozhodnutí, nebo snahou následovat směr 
jednání, které je žádoucí z hlediska cílů 
a hodnot VŠFS. Je nadstavbou zákonné 
odpovědnosti univerzity, kdy se manažeři 
i akademičtí a administrativní pracovníci 
školy chovají takovým způsobem, že neje-
nom že naplňují poslání univerzity, ale při-
spívají jako jednotlivci k naplnění potřeb 
všech zainteresovaných stran.  A nejen to. 

Do společensky odpovědného chování se 
aktivně zapojují i samotní studenti.
 Strategie v oblasti společenské 
odpovědnosti je vázána na dlouhodo-
bou strategii VŠFS, která již několik let 
sleduje zkvalitňování systému procesního 
řízení. Plánování a realizace změn se děje 
v návaznosti na motto: umět dělat věci 
správně (tedy kvalitně a profesionálně) 
a dělat správné věci (tedy společensky 
odpovědně). 
 Zásady společensky odpovědné, 
znalostní univerzity proto na VŠFS zahr-
nují realizaci opatření ve třech složkách 
udržitelného rozvoje: oblast ekonomická 
a právní (přísné dodržování platné legisla-
tivy, odmítnutí korupce, transparentnost, 
účelné a efektivní využívání prostředků 
poskytnutých na pedagogickou činnost, 
studium, vědeckou činnost), oblast soci-
ální (péče o minority, netradiční studenty, 
studující rodiče, handicapované studen-
ty),  oblast  etická a empatická (princip ob-
jektivnosti, spravedlnosti a nestrannosti, 
univerzitní kultura založená na pozitivním 
osobním a rovném přístupu ke studen-
tům).
 Naplňování poslání by se nemělo 
soustředit jen na úspěch univerzity jako 
instituce, ale také na úspěch jednotlivců, 
ať studentů či akademických pracovníků.  
V období masifikace vysokoškolského 
vzdělávání je potřeba připravit studenty 
na trh práce tak, aby byli dlouhodobě 
konkurenceschopní. Vysoká škola by měla 
odemknout jejich potenciál, bez ohledu 
na handicapy nebo překážky, které je 
v počátcích studia potkaly. Proaktivní 
stipendijní politika proto slouží k odstra-
ňování nerovností v přístupu ke vzdělání 
z finančních důvodů, protože socioekono-
mický status zejména studenti z dětských 
domovů nemohou ovlivnit.  Zvláštní 
pozornost je také věnována tělesně han-

dicapovaným studentům. VŠFS jim nabízí 
stipendijní program, z jehož prostředků 
je hrazeno částečné nebo úplné školné 
po celou dobu studia. Budova v Estonské 
ulici v Praze 10 a studijní středisko v Mos-
tě jsou plně vybaveny bezbariérovým 
přístupem. 
 Empatický a vstřícný přístup ke 
studentům však neznamená snižování 
nároků na studijní výsledky, naopak. 
Univerzitní kultura, v níž zaměstnanci 
VŠFS dobrovolně přijímají trvalý závazek 
chovat se eticky a odpovědně, a v oblas-
tech každodenní činnosti svým jednáním 
jít příkladem studentům, je zaměřená na 
kvalitu a konkurenceschopnost.
 Příprava na trh práce se neobejde bez 
vysokých nároků na předávání oborových 
vědomostí a znalostí, transferu výsled-
ků výzkumu a mezinárodního poznání. 
Nezbytné jsou pro studenty měkké 
dovednosti, které studenti získávají také 
osobním zapojením do aktivit v oblastech 
společenské odpovědnosti univerzity. 
Angažují se například jako dobrovolníci 
v asistenci a pomoci handicapovaným 
spolužákům, jsou bezplatnými dárci krve, 
ale nejen to. Na VŠFS působí skupina 
studentů, kteří jsou sdružení v Internati-
onal Student Club (ISC), kde dobrovolně 
pomáhají v rámci mezinárodní výměny při 
zapojení zahraničních studentů do běžné-
ho života v ČR. Poskytují pomoc s příjez-
dem, partnerským programem, celkovou 
aklimatizací v průběhu semestru. 
Ukazuje se, že univerzitní firemní kultura 
zaměřená na společenskou odpovědnost 
zásadním způsobem vstupuje do procesu 
proměny vysokých škol i jejich absolven-
tů. Proto se na VŠFS odpovědné chování 
řídí citátem Alberta Einsteina: „Nechtěj být 
člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, 
který za něco stojí.“ Proč nebýt náročnější 
a  chtít být úspěšný a ještě za něco stát! 

Akademická kultura tradičně brání používání kritérií efektivity na fungování 
univerzit, které jsou historicky zakořeněny spíše v privilegiích, nedotknutelnosti 

práv na svobodné bádání, šíření idejí a samosprávu, než v odpovědnosti vůči 
komukoli a čemukoli, co je vůči univerzitě „vnějším světem“. 
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Akce pro střední školy
Florbalový turnaj
V pátek 27. 3. 2015 se v hale Tatranu Střešovice uskutečnil 
druhý ročník florbalového turnaje pro střední školy o pohár 
Vysoké školy finanční a správní. Mezi sedmičkou škol, které se 
střetly většinou ve velmi vyrovnaných zápasech, bylo nejlepší 
Gymnázium Chodovická. Celý den proběhl v přátelské atmo-
sféře, respektu a hrál se nadprůměrný středoškolský florbal. 
Doufáme, že i účastníci byli spokojení a těšíme se příště.

Šachový turnaj
Už pátý ročník Šachového turnaje středních škol, který se ko-
nal 14. dubna 2015, měl rekordní účast v podobě 26 hrajících 
týmů z celé České republiky. Turnaj se hrál švýcarským sys-
témem na sedm kol, tempem rapid šach (každý hráč měl na 
jednu partii 15 minut). Na prvním místě se umístilo Gymnázi-
um Brno tř. Kapitána Jaroše (tým ve složení Martin Blahynka, 

Adam Dvořák, Radek Zeman a Tomáš Perutka). Vítězný tým si 
posléze zahrál simultánní utkání s naším pedagogem a vyni-
kajícím šachistou Miroslavem Juráskem. 

Fotbalový turnaj
V pátek 17. dubna 2015 se uskutečnil již 4. ročník fotbalové-
ho turnaje VŠFS, který byl letos určen výhradně pro střední 
a jazykové školy. Na Hamru v Braníku se utkalo dle plánu 
10 týmů ve dvou pětičlenných skupinách. Je třeba zmínit, 
že celá základní část se nesla v duchu fair play, jury turnaje 
udělila dokonce jednu individuální cenu hráči SŠES Tomáši 
Novotnému (tým by si cenu fair Play také zasloužil). Finále 
bylo skutečným vrcholem turnaje. Je třeba smeknout před 
hráči obou finalistů (týmy SOPŠ Profit a OA Holešovice), ale 
radovat se mohl jen jeden, a to byl skutečně nejlepší tým 
letošního ročníku – OA Holešovice.
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