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XADONIA

Vážení a milí čtenáři Xadonie,
potkáváme se na začátku nového 
akademického roku, který jsme 
oslavili 31. srpna velkolepou Open 
Party Společenství škol ve Žlutých 
lázních. Plno slunce, řada atrakcí 
i  nabitý hudební program, který 
vyvrcholil koncertem skupiny No 
Name s charismatickým frontmanem 
Igorem Timkem, přitáhli více než tři 
a  půl tisíce návštěvníků. Přinášíme 

alespoň malou ukázku v podobě dvoustrany fotografií. 
 Rok, který nás čeká, bude náročný, konkurenční vysoké školy 
se zachvívají v  základech, politická situace se soustředí na 
globální problémy a „podružnosti“, jako je školství nebo věda 
a výzkum jsou opět na posledních místech. Vysoká škola finanční 
a správní mu však může hledět vstříc s odvahou. Přijímací řízení 
ukazuje, že jdeme proti trendu, když se počty přijímaných 
studentů nesnižují, navíc se nám podařilo rozjet unikátní 
trojstranný vzdělávací projekt (více se dočtete uvnitř vydání) 
s  mezinárodním přesahem. A  recept? Zdánlivě jednoduchý – 
excelence ve všech oblastech. Říjnová Xadonia se zaměřila na 
excelenci VŠFS jako zaměstnavatele. Vaší pozornosti doporučuji 
úvodní článek rektorky univerzity Bohuslavy Šenkýřové  
na toto téma.
 I jinak je podzimní číslo nabité zajímavými články. Podívejte 
se spolu s námi do Japonska nebo Řecka, seznamte se s novým 
provozovatelem klubu TIM, zjistěte, co v  životě považuje za 
důležité kvestorka univerzity Věra Sochorová, nebo se chvilku 
obdivujte vítězným akademickým plakátům, které vytvořili naši 
studenti.
 Vážení a milí čtenáři, možná jste si všimli (zatím drobnějších) 
grafických změn, které od minulého akademického roku naši 
Xadonii provázejí. Vděčíme za ně naší kolegyni, grafičce Věře 
Veselé, která spolu se mnou časopis připravuje. Jsme obě 
přesvědčeny, že si Xadonie zaslouží moderní podobu, aby byla 
atraktivní nejenom obsahem, ale i svým designem. 

Přivítáme proto Vaše postřehy a  připomínky na magdalena.
strakova@vsfs.cz. Těšíme se na ně!
Hezké čtení

 Vaše
Magdalena Straková
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Aby univerzita takové osobnosti 
získala, musí mít co nabídnout. Musí 
být excelentním zaměstnavatelem. 
To však neznamená, jak by si mnozí 
mohli myslet, podbízení se a přeplá-
cení akademických hodnostářů s vě-
decko-pedagogickými hodnostmi. 
Pravda, nastavená kritéria na akre-
ditace a hodnocení vysokých škol by 
tomu mohla nahrávat, a je i pravda, 
že s takovým přístupem jsem se 
párkrát za dobu existence naší uni-
verzity setkala – potřebujete mě pro 
akreditace, jsem např. profesor, tak 
plaťte. Většinou byla ochota odučit 
doslova a do písmene pár hodin, 
publikační činnost se vágně přislíbila 
a na tom to skončilo. Podvolit se by 
bylo velmi krátkozraké. Naštěstí ab-

solutní většina našich zaměstnanců 
chápe, že za zajímavými odměnami 
musí být odvedená práce.

PRINCIPY UČÍCÍ SE ORGANIZACE
Univerzita má svoji filozofii, strategii 
a také náročné požadavky na zaměst-
nance. Mají-li akademičtí pracovníci 
dobře připravit svoje studenty tak, aby 
za pár let obstáli v tvrdé konkurenci, 
sami musí být „mistry a fandy svého 
oboru“. Každý obor se vyvíjí a peda-
gog, který si myslí, že všechno zná 
a všechno ví, žije v hluboké minulosti, 
protože tento přístup dnes neplatí. 
Přestože akademické prostředí svádí 
k jakémusi konzervatizmu a individua-
lizmu, snažíme se uplatňovat základní 
principy učící se organizace. Snažíme 

se, zjednodušeně řečeno, permanent-
ně podporovat inovativní přístup, 
který znamená neustálou implemen-
taci změn do organizace vycházejí-
cích z vnitřních potřeb, ale hlavně ze 
změn vyvolaných požadavky vnějšího 
prostředí. 

NUTNÉ ZMĚNY V MYŠLENÍ 
ZAMĚSTNANCŮ
Naše univerzita má jasnou vizi a k ní 
se snažíme směřovat všechny naše 
aktivity. Nejdůležitější jsou ovšem kva-
litní lidské zdroje, péče o ně, vytváření 
podmínek pracovních i motivačních, 
neboť i akademický pracovník se musí 
„učit“, i když ne vždy chce. Mezi nejtěž-
ší úkoly managementu v tomto směru 
patří navozování změn v myšlení 

Je to svým způsobem jednoduchá rovnice. Na jedné straně 
jsou kvalitní a v praxi uplatnitelní absolventi, kteří si z naší 
univerzity odnášejí nejen odborné znalosti, ale také lásku 
k oboru, který vystudovali, a vědomí, že se budou muset celý 
život učit, pokud budou chtít být úspěšnými (v lepším případě 
se prostě stanou na věčném studiu „závislými“). Na druhé 
straně jsou akademické osobnosti, skvělí profesionálové nejen 
v řadách pedagogů, ale také na neakademických pozicích. 
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VŠFS 
jako excelentní 
zaměstnavatel

Bohuslava Šenkýřová // text
archiv redakce // foto
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zaměstnanců. Samozřejmě vše vychází 
od manažerů, zejména akademických 
manažerů, jejichž role spočívá v „šíření 
požadované změny myšlení“ mezi aka-
demickými pracovníky. Záleží na jejich 
osobnostních vlastnostech, charizma-
tickém vedení. Není to lehké, je to ur-
čitě dlouhý, složitý a nikdy neskončený 
náročný proces. Také netvrdím, že jsem 
jako rektorka univerzity se současným 
stavem zcela spokojená.  
 Jsem však realistka, a za devět let 
mého rektorování a 16 let existence 
naší vysoké školy vidím velké změny 
v přístupu akademických pracovníků 
k filosofii naší univerzity. Ta je založená 
na procesním modelu řízení, spolupráci 
a týmové práci, klientském přístupu 
a uplatňování základních principů 
učící se organizace. Vedení univerzity 
požaduje od akademických pracovní-
ků nejen profesionální a odpovědný 
přístup k výuce a partnerský vztah ke 
studentům, ale také v souladu s plánem 
osobního rozvoje výkony v projektové, 
výzkumné a publikační činnosti v sou-
ladu s prioritami univerzity. Dávno pryč 
je doba, kdy jsme byli vděčni za jakýkoli 
publikační výstup. Dnes máme koncep-
ci výzkumné činnosti, prioritní oblasti 
výzkumu, které souvisejí s obory a naší 
strategií. Každý zaměstnanec univerzi-
ty, a zejména to platí pro akademické 
pracovníky, musí mít plán osobního 

rozvoje na přibližně následující tři roky 
a přesný plán toho, na čem bude – 
kromě běžné výuky – v nadcházejícím 
akademickém roce pracovat. A podle 
rozsahu, náročnosti a kvality plnění 
tohoto osobního plánu je vyplácena 
odměna. Každý musí vědět dopředu, za 

co a kolik si v příslušném akademickém 
roce vydělá. Výsledky se rozhodně po-
stupně dostavují. V loňském akademic-
kém roce úspěšně habilitovali čtyři naši 
kolegové a kolegyně, jeden docent byl 
jmenován profesorem, několik úspěšně 
ukončilo doktorské studium. 

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
Ne všechno se dá přepočítat jen na 
peníze. Na univerzitě vytváříme přátel-
skou atmosféru a prostředí pro otevře-
nou diskuzi. Považujeme za samozřejmé 
benefity typu zdravotní volno, penzijní 
připojištění, stravenky, rektorská volna, 
vánoční večírek a ples, masáže apod. 

Ani často nevnímáme, v jak krásném 
prostředí pracujeme a nepočítáme, 
kolik peněz udržování a zkrášlování 
pracovního prostředí organizaci stojí. 
Vysoká škola finanční a správní je 
excelentní zaměstnavatel, zájem o práci 
a spolupráci je velký. Univerzita se 
neustále rozvíjí a posiluje všechny role, 
které má plnit. V jejích řadách pracují 
akademičtí pracovníci, kteří jsou lídry 
ve svých oborech. Na neakademických 
pracovištích zaměstnáváme profesio-
nály, kteří poskytují support studentům 
i akademickým pracovníkům. 
 Práci u nás našla řada našich nejlep-
ších absolventů. Pro nás, management, 
je důležité podporovat naše zaměst-
nance v jejich rozvoji, ale aktivním 
prvkem musí být především každý 
jednotlivec. Aktivita musí vycházet od 
něj zevnitř. A protože k lidské podstatě 
často patří i určitá pohodlnost, je pořád 
co zlepšovat. Neboť, jak vyjádřil guru 
teorie učící se organizace Peter Senge 
–„v dnešní době je jedinou možnou 
konkurenční výhodou, kterou může 
firma získat, schopnost učit se rychleji, 
než konkurence“. To platí i pro univerzi-
ty. A abychom obstáli v náročném vyso-
koškolském prostředí a abychom mohli 
naučit naše studenty, jak být úspěšnými 
na trhu práce, musíme se tomu nejprve 
naučit sami. V tom máme ještě určité 
rezervy. Ale pracujeme na tom!

Dávno pryč je 
doba, kdy jsme 
byli vděčni 
za jakýkoli 
publikační 
výstup

„…aktivním prvkem musí 
být především každý 
jednotlivec“
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Vstávání, rychlá sprcha, 
lehká snídaně a odjíždím 
metrem do práce, cestou 
čtu MF DNES 

Jednání s ředitelem 
provozu a investic Zbyňkem 
Nejezchlebou a ředitelem 
Františkem Folttinym

Procházíme jednotlivé úkoly, které 
je potřeba rychle splnit – stěhování 
jednotlivých pracovišť. Pracoviště 
vědy, výzkumu a operačních programů 
se přesouvají do budovy ve Vltavské, 
pracoviště Institutu CŽV a SOŠ BA se 
stěhují do Estonské a plánujeme další 
přesuny jednotlivých pracovišť v rámci 
budovy Estonská. Vše je ( jak z důvodů 
organizačních změn, tak i z důvodů 
stavebních úprav ve Vlkově a raciona-
lizace umístění jednotlivých pracovišť) 
logisticky náročné, protože zaměstnanci 
chtějí být přesunuti nejlépe ihned, bez 
časových ztrát. A samozřejmě všichni 
musí mít okamžitě zapojeny PC a tele-
fony. Speciální pozornost ale věnujeme 
i dalším úkolům – malování ve všech 
budovách a následnému generálnímu 
úklidu před zahájením akademického 
roku. Probíráme postupy jednotlivých 
týmů inventarizačních komisí. Náročnost 
spočívá v tom, že veškerý inventární 
majetek musí být dohledán. Hovoříme 
a diskutujeme i o dalších změnách, které 
se musí uskutečnit ještě před zahájením 
akademického roku. 

Jednání se zástupci  
Aon Central and Eastern 
Europe, a.s., a předsedou 
Správní rady VŠFS 
Emilem Šenkýřem

Jednáme o podmínkách obnovy 
pojištění majetku a odpovědnosti, 
také o pojištění dětí, žáků a studentů 
v rámci Společenství škol. S E. Šenkýřem 
vyhodnocujeme možnosti, výhody 
a nevýhody, které nám jednotlivé 
pojišťovací společnosti nabízejí.

Po přestávce na oběd 
Kontroluji předložené faktury 
a poštu, která ten den přišla. 
Některé faktury přeposílám 

manažerům k podpisu a obsáhlejšímu 
zdůvodnění – dříve než předám vše 
k podpisu rektorce univerzity.

Jednání s vedoucí oddělení 
personálního a mezd 
Jitkou Ellederovou 
Připravujeme mzdové pod-

klady pro jednání u rektorky. Jednání 
je náročné, protože mzdové prostředky 
tvoří jednu z největších položek nákladů 
v každé organizaci. Vedení VŠFS má 
velký zájem, aby každý zaměstnanec byl 
odměňován podle skutečně odvedené-
ho výkonu. I tak je velice složité vytvo-
ření komplexního systému odměňování, 
který by byl transparentní a co nejspra-
vedlivější. Každý zaměstnanec by měl 
znát výši svého ročního příjmu a pod-
mínky jeho dosažení. Nový systém bude 
mít dopad i do jednotlivých směrnic, 
které bude potřeba s příchodem nového 
akademického roku aktualizovat. Dále 
řešíme postup při zpracování úvazků 
jednotlivých zaměstnanců (ve spolu-
práci s pedagogickým oddělením), a to 
srovnáním předpokládaných odučených 
hodin s pracovní smlouvou.

Jednání s řediteli studijních 
středisek Most a Kladno  
– Evou Čermákovou 
a Josefem Švecem

K zabezpečení příprav pro nový akade-
mický rok v budovách VŠFS v Kladně 
a v Mostě společně jednáme o tom, aby 
mimopražská střediska byla, z hlediska 
materiálně-technického vybavení a zajiš-
tění výpočetní techniky, vybavena stejně 
jako v Praze. Ve vybavení nejsou zásadní 
rozdíly mezi Prahou, Mostem a Kladnem. 
Dále byl řešen i postup inventarizace, 
malování a generálního úklidu. 
Dalším bodem jednání byla informace 
k přijímacímu řízení, projednáváme 
naplnění plánovaných počtů nových stu-
dentů. V akademickém roce 2015/2016 

nebudou v kladenském středisku otevře-
ny první ročníky. Jednotlivým zájemců 
jsou nabízeny obory v Mostě a v Praze.

Jednání s  ředitelem 
ekonomického odboru 
Davidem Kordou
Provádíme platby (úhrada 

faktur a požadovaných plateb), využí-
vám této příležitosti a řešíme postupy 
u studentů BA a VŠFS, kteří neuhradili 
školné.

Kontrola došlé pošty 
Rozdělení pošty pro jednotlivé 
manažery mého úseku s poky-
ny dalších postupů.

Odjezd domů
Cestou v metru přemýšlím 
nad jednotlivými body zítřejší 
schůzky (mzdová politika VŠFS 

a ostatních organizací v rámci Společen-
ství škol), která se koná ráno u rektorky 
univerzity, a vím, že mě ještě čeká večer-
ní sezení u PC – odpovídám na poslední 
e-maily.

Den s …  
s Věrou Sochorovou Věra Sochorová // text

archiv redakce // foto
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Musíme se umět  radovat 
hlavně ze sebe 

Bohuslava Šenkýřová // rozhovor
Tony Košař, archiv redakce // foto

Slovo kvestorka je ledaskomu mimo akademickou sféru 
nejasné. Co vlastně kvestor/kvestorka dělá? Jak ovlivňuje život 
univerzity? My můžeme říct, že zásadně. Výkonně řídí oblasti 

jako je personalistika, finance, provoz nebo IT. Na Vysoké škole 
finanční a správní je v této funkci od počátku žena pevných 
morálních zásad, přímého pohledu a pevného stisku rukou:  

Věra Sochorová. Položili jsme jí několik otázek.

S Vysokou školu finanční a správní  
jste spojena od jejího vzniku.  
Od skromné vysoké školy s pár  
desítkami studentů se proměnila 
v univerzitu, kterou mnozí vnímají 
jako leadera oboru. Co na tomto  
přechodu bylo z Vašeho pohledu 
nejsložitější?
Ta přeměna na „univerzitu“ se nestala ze 
dne na den, byl to dlouhodobý proces, 
kterým jsme museli projít. Byla to 
doba začátků, kdy jsme si s dvouletým 
předstihem stanovovali cíle, kterých 
musíme v jednotlivých oblastech 
dosáhnout. Samozřejmě, že rozhodující 
byla otázka mj. získávání a řízení 
lidí, kdy naše škola musela postupně 
zapojovat do výuky, vědy a výzkumu 
daleko více profesorů, docentů 
a specialistů, a ty nebylo jednoduché 
získat. To byl klíčový úkol vedení školy, 
přesvědčit a získat nové kvalifikované 
a odborně nejlepší vyučující, aby šli  
na naši školu – na soukromou  
vysokou školu.

VŠFS je vnímána jako klientská škola, 
která vedle zásadního důrazu na kvali-
tu výuky a pedagogů dbá i na přátel-
ské prostředí a dobrou technickou 
vybavenost. Nakolik je složité podob-
né podmínky pro studenty udržet?
Kromě čtyř budov v Praze máme 
budovy v Mostě a Kladně, kde VŠFS 

využívá 68 učeben, z toho osm 
učeben PC. Každá učebna je vybavena 
dataprojektorem, máme vybudovány 
auly – z toho Kongresový sál má 
kapacitu 140 účastníků a je dobře 
vybaven potřebnými výukovými 
technologiemi. Ve Vltavské máme 
vybudované Knihovnické centrum, 
studenti a zaměstnanci se mohou 
stravovat v klubu TIM, kuřáci mohou 
využívat dvorní prostory v zadním 
traktu budov. Od vzniku VŠFS máme 
zaveden moderní Informační systém, 
používáme také vstupní sytém a ISIC 
karty, studovny máme vybaveny PC, ve 
všech budovách je zavedena wi-fi, pro 
rychlejší a lepší informovanost studentů 
byly zavedeny LCD panely.
 Vedení VŠFS věnuje obrovskou 
pozornost nejen pracovním 
podmínkám zaměstnanců, ale 
i studijním podmínkám studentů. 
Každoročně jsou vynakládány nemalé 
částky na rekonstrukci prostředí 
univerzity a je aktualizováno její 
technické vybavení.

Univerzita je do jisté míry specifický 
zaměstnavatel. O její snaze dosáhnout 
v této oblasti excelence se rozepsala 
v úvodním článku časopisu rektorka  
B. Šenkýřová, která definuje perso-
nální strategii univerzity. Vy se na 
ní z pohledu svojí funkce významně 

podílíte. Co považujete za nejvýznam-
nější zásady pro práci s lidmi?
Zaměstnanci jsou nejcennějším 
zdrojem, který firma má. Naší 
povinností je přistupovat k nim čestně 
a vytvářet prostředí, které je otevřené 
a akceptovat principy pracovní 
diverzity. Jde o to získat potřebné 
zaměstnance k dosažení vzdělávacích 
cílů a standardů univerzity a zároveň 
je ve společnosti stabilizovat, a to 
není jednoduché. Předpokládáme, 
že motivovaný zaměstnanec o svoji 
firmě mluví pozitivně, spojuje s ní svoji 
budoucnost a vynakládá úsilí navíc, 
které napomáhá zlepšovat výsledky 
společnosti.
 Pro mne je velmi podstatné při 
komunikaci lidem dobře naslouchat, 
porozumět jejich přístupům 
i argumentacím. Přínosem takové 
komunikace je poznání, co koho 
motivuje, jak přemýšlí, proč podává 
určitý výkon, zda potřebuje povzbudit, 
podpořit nebo zda má vedení zlepšit 
pracovní podmínky.

Zatím jsme se ptali spíše obecně. 
Čtenáře by určitě zajímaly i konkrétní 
projekty, které se ve Vašem rezortu 
realizují. Víme, že Vlkova ulice, kde 
sídlila mnoho let Bankovní akademie, 
prochází velkou přestavbou. Můžete 
prozradit, co se chystá?
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Bankovní akademie se nacházela v ulici 
Vlkově od roku 1994. V současné době 
byly využívány prostory i Institutem 
CŽV a VŠFS k výuce MBA a BSBA 
a pracovištěm odboru vědy, výzkumu 
a operačních programů. Všechna 
tato pracoviště, a to i SOŠ Bankovní 
akademie, byla sestěhována do budov 
v ulicích Estonská, Kodaňská a Vltavská. 
Současně se provádělo tzv. „odstrojení 
budovy“ – vystěhovával se veškerý 
nábytek, IT a podobně. 
 Stavební práce byly zahájeny již 
v srpnu 2015, a to rekonstrukcí střešní 
krytiny, následně budou v průběhu 
října zahájeny velké stavební práce 
na přeměně této budovy z prostor 
určených pro výuku na vysokoškolskou 
kolej s celoročním provozem. Bude zde 
vytvořeno 76 lůžek – v jednolůžkových 
až čtyřlůžkových pokojích vždy  
s kuchyňkou a sociálním zázemím. 
 Zahájení provozu předpokládáme  
k 1. září 2016. Tím si vytvoří VŠFS 
ubytovací zázemí, které nám velmi 
scházelo a při jednání se zahraničními 
partnery bylo požadováno.

Jak jsme již zmiňovali, jdete s Vysokou 
školou finanční a správní společnou 
cestu už více než 15 let. Co Vás na Vaší 
práci i po takové době baví? A vnímáte 
ještě některé povinnosti jako výzvu?
Řídím úsek, který má v současné době  
56 zaměstnanců a zaměstnankyň. Mám
-li personální situaci hodnotit, pak mám 
možnost vidět nejen na mém úseku, ale 
i na jiných středně manažerských místech 
90 % manažerů a manažerek, které jsme 
si vychovali, a kteří k nám před minimálně 
osmi lety nastoupili na referentská místa 
a dlouhodobě se úspěšně zapracovali. 
Vidím, že fluktuace se ročně pohybuje 
kolem 1 %. 
 Pokud podáváme inzerát na volné 
místo, přihlásí se i 160 uchazečů. Mám 
kolem sebe odborně zdatné lidi, kteří 
jsou vysoce pracovití a flexibilní a umějí 
spolu komunikovat. To všechno je zase 
motivace pro mne, pro moji práci. Navíc 
vím, že nás určitě čekají nové výzvy 
- demografický pokles studentů má 
samozřejmě dopad i na VŠFS, také nás 
proto čeká optimalizace jednotlivých 
pracovišť a mnoho dalšího.

Čtenáři by se s Vámi jistě rádi sezná-
mili z jiné než pouze pracovní stránky. 
Prozraďte nám, co Vám dělá v životě 

největší radost a naopak co největší 
starost?
Radost je nezbytnou součástí mého 
života – myslím si, že pokud ji 
postrádáme, nenahradí ji vůbec nic. 
Radosti se nebráním a zaháním s ní 
smutky a starosti. Obrovskou radost 
a uspokojení mně přináší, když mohu 
jen tak pomáhat ostatním. Člověk musí 
najit tu sílu překonat starost a najít 
cestu, jak pomáhat lidem. 

Kterou lidskou vlastnost považujete 
za klíčovou pro utváření charakteru? 
Zkuste najít takovou, jejíž nepřítom-
nost nebo nedostatek jsou pro vás 
u druhých neakceptovatelné.
Je to velmi těžká otázka. Čím více o této 
otázce přemýšlím, tím více docházím 
k závěru, že těch vlastností, které jsou 
pro mne klíčové, je víc, jedna by určitě 
nevytvořila charakter. Trváte-li na těch 
nejdůležitějších, pak rozhodující pro 
mne jsou poctivost, pochopení pro 
druhé a zejména schopnost utvářet 
prostředí, o kterém mohu rozhodnout 
a které mohu svým úsilím ovlivnit. 

Víme o vás, že jste velká čtenářka. 
Pustila jste do svého života už 
elektronickou čtečku knih, nebo jste 
vyznavačka „vůně papíru“?
Já a elektronická čtečka. Ano, také 
jsem podlehla reklamám, ale po první 
dovolené se čtečkou jsem ji již nevzala 
do ruky. Omezení váhy kufrů leteckých 
společností mě přinutilo omezit počet 
knih (běžně jich vozím i 10), ovšem 
vzhledem k tomu, že dovolenou si bez 
knihy nedovedu představit, vzala jsem 
si sebou jednou čtečku. Musím ale 
otevřeně říct, že jsem si potvrdila, že 
potřebuji držet v ruce knihu, listovat  
stránkami i na dovolené. A jak vy říkáte, 
ano jsem „vyznavačka papíru“, přestože 
obecně se snažím využívat informační 
technologie a nejsem jejich nepřítel.

Jaký druh humoru je Vám blízký? 
A myslíte si, že si umíte sama ze sebe 
udělat legraci?
No samozřejmě, že se musím umět 
radovat hlavně ze sebe. Protože člověk, 
který nedokáže radost čerpat ze sebe, 
tomu ostatní nepomůžou. Člověk si 
musí umět udělat i legraci sám ze sebe, 
víte, udělat si legraci s druhého dokáže 
kdekdo, ale zasmát se sám sobě  
je těžké.

Jsou Vaši přátelé spíš z Vašeho pra-
covního prostředí nebo se to snažíte 
oddělovat a práci si do volného času 
nepouštíte?
Mám řadu přátel zde na pracovišti, ale 
převážná část mých blízkých přátel je 
ze studentských let, jak ze střední, tak 
i z vysoké školy. 

Máte nějaké nesplněné přání nebo 
sen, o který byste se mohla takhle 
veřejně podělit?
Myslím si, že každý člověk má a měl 
by mít sny, některé jsou splnitelné, 
některé ne, ale život bez snů by vlastně 
nebyl život, pro mne by to bylo určité 
prázdno. Sen nás popohání kupředu. 
Jeden velký sen se mně splnil, když 
jsem před třemi lety navštívila Ellis 
Island v New Yorku, kde se nachází 
archiv imigrační stanice, kterou v době 
jejího fungování prošlo na 12 milionů 
lidí toužících žít v zemi svobody svůj 
americký sen. Byl mezi nimi i můj 
pradědeček. 
 Díky digitalizaci jsem měla možnost si 
vyhledat, kdy pradědeček přijel, v který 
den, jakou lodí. Dostala jsem i její 
fotografii, s kým byl v kajutě, jak dlouho 
se zdržel. V Chicagu a New Yorku stavěl 
mrakodrapy. Ano, mám i další sny, 
ale sen má zůstat snem a proto si ty 
nenaplněné sny nechám pro sebe.
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Mgr. Věra Sochorová
Patří ke klíčovým osobnostem 
univerzity, se kterou byla spojena 
ještě před jejím vznikem. Vystudovala 
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 
a po zkušenostech, které získala v řadě 
manažerských funkcí, nastoupila 
v roce 2000 do Bankovní akademie na 
pozici výkonné ředitelky. Od vzniku 
školy zde působí v pozici kvestorky. 
Je jednatelkou servisní společnosti 
Educo Uni Servise, s.r.o., a členkou 
představenstva Educo Uni Group, a. s., 
v rámci holdingu Společenství škol.
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Univerzita ctí rodičovské role 
svých zaměstnanců 

Magdalena Straková // text
Tony Košař // foto

V minulém vydání Xadonie jsme se v článku Simony Weidnerové 
věnovali pojmu společenské odpovědnosti a zejména jeho 

odrazu v životě Vysoké školy finanční a správní. Zahájili jsme 
tak sérii článků, ve kterých chceme vám, našim čtenářům, 

přinášet konkrétní poznatky i postřehy naplňující motto, jímž 
se v této oblasti řídíme: umět dělat věci správně, tedy kvalitně 

a profesionálně, a dělat správné věci, tedy společensky odpovědně. 

V kontextu tohoto vydání se proto 
budeme detailněji zabývat otázkou 
zaměstnávání matek s malými dětmi 
(a samozřejmě i otců, kteří zůstanou 
s dětmi na rodičovské dovolené).
 Vysoká škola finanční a správní 
má v této oblasti jasno, dlouhodobě 
respektuje rodičovské role svých 
zaměstnanců a reflektuje je v řadě 
rovin. Management univerzity si 
uvědomuje, že nahradit kvalifikovanou, 
zapracovanou a loajální pracovní sílu 
je náročné i nákladné. Dbá proto, aby 
udržela se zaměstnanci (v historii 

univerzity to zatím byly převážně, byť 
ne výlučně ženy) kontakt i během 
mateřské/rodičovské dovolené, ať již 
v podobě pozvánek na společenské 
akce, nebo v podobě pracovních 
konzultací či řešení konkrétních 
projektů nebo úkolů. „Byť jsem od 
počátku plánovala návrat již po 
mateřské dovolené, nechtěla jsem se 
svojí profesí zcela ztratit kontakt. Uvítala 
jsem proto občasné konzultace ohledně 
našich univerzitních periodik, případně 

formulací pro média,“ odpovídá na 
otázku ohledně zapojení do života 
školy během mateřské dovolené tisková 
mluvčí Magdalena Straková. „Být doma 
s dětmi jako rodič na plný úvazek 
byla zkušenost, kterou jsem si nechtěl 
nechat ujít. Tak úplně mimo pracovní 
proces jsem se ale nedostal,“ doplňuje 
Marek Starý, vedoucí Katedry veřejné 
správy. „I když se mi to pidižvíci snažili 
komplikovat seč mohli, zvládl jsem 
leccos načíst, psal jsem odborné texty 
a sem tam se mi podařilo dostat i na 
různé odborné akce. 
 A samozřejmě jsem rád využil 
možností udržovat s kolegy z VŠFS 
alespoň společenský kontakt na různých 
akcích, které škola pořádala (dětský 
den, vánoční večírek apod.) A výsledný 
dojem? Maminky mají pro rodičovskou 
dovolenou asi přeci jen větší vlohy. 
Byl to úžasný rok, ale bylo to akorát,“ 
vzpomíná Marek Starý s úsměvem.

FIREMNÍ ŠKOLKA
K dalším cestám, jak zohledňovat 
rodičovské role svých pracovníků 
a současně z toho profitovat v podobě 
dlouhodobé spokojenosti a loajality, 
patří otevření firemní školky. I zde jsme 
dokázali najít schůdnou cestu. V roce 
2009 vznikla jako součást Společenství 
škol Kouzelná mateřská škola, která 

funguje v režimu Montessori. Jako 
novinku letos školka zavedla letní 
provoz, který je přístupný (a finančně 
výhodný) i pro děti zaměstnanců 
běžně Kouzelnou mateřskou školu 

nenavštěvující. Velký článek věnovaný 
Kouzelným školám včetně rozhovoru 
s ředitelkou Martinou Štanclovou 
najdete na stránkách tohoto vydání.

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE
Rozšířenou formou podpory je využívání 
flexibilních forem práce. Pružná 
pracovní doba je (tam kde to charakter 
práce umožňuje) samozřejmostí pro 
většinu zaměstnanců univerzity. 
Mezi těmi, kteří se vrací do práce po 
rodičovské (či mateřské) dovolené, 
je však čím dál větší zájem o kratší 
pracovní dobu. A v tomto směru jim 

VŠFS má v této 
oblasti jasno…

…nahradit 
kvalifikovanou, 
zapracovanou  
a loajální pracovní 
sílu je náročné  
i nákladné
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univerzita vychází vstříc. V současnosti 
využívá tuto možnost sedm pracovníků 
na VŠFS a další tři v rámci Společenství 
škol. Patří tak k méně než 25 % českých 
žen (v rámci našich organizací se jedná 
zatím výhradně o ženy), které tuto 
možnost mají oproti téměř 45 %, které 
by tuto možnost ocenily. 
 VŠFS se nesoustředí na pouhé 
zkracování pracovní doby, ale na 

veškeré možnosti, které zákoník práce 
nabízí. Sem patří i neméně důležité 
rozvržení práce, tedy nástroj, který 
zvyšuje efektivitu a výkonnost při plném 
respektování vstřícného přístupu vůči 
potřebám zaměstnance (ženy i muže) 
pečujícího o malé dítě.
 Je zřejmé, že péče o ty, kteří plní 
svou rodičovskou roli, je oboustranně 
výhodná. Zaměstnanec získává díky 

aktivní politice univerzity v této oblasti 
potřebnou jistotu a vnitřní motivaci, 
a ta na oplátku může počítat s loajálním 
motivovaným pracovníkem, vyšším 
pracovním výkonem a tím potenciálně 
i vyšším ziskem. 
 Vysoká škola finanční a správní, 
potažmo Společenství škol, si jsou 
tohoto vztahu vědomi a ve svých 
personálních plánech s tím počítají.

Při zkráceném úvazku   
volbu mezi rodinou 
a prací dělat nemusím Redakce // text

Věra Veselá, archiv // foto

Mezi zaměstnanci Společenství škol je v současné době 
deset maminek, které využívají zkrácenou pracovní dobu, 
aby lépe zvládly obě svoje životní role, tu rodičovskou i tu 
zaměstnaneckou. Položili jsme jim několik otázek:
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Ludmila Stropková
1. MĚLA JSEM Z  TOHO TROCHU STRACH, syn nastupoval  
1. září do školky a já současně po třech letech do práce, byly mu 
necelé tři roky a nevěděla jsem, jak to tam bude celý den zvlá-
dat. Bylo pro mě příjemným překvapením, když mi byl zkrácený 
úvazek schválen bez jakýchkoliv problémů a navíc s naprostým 
pochopením.
2. URČITĚ, TAKHLE MÁM ŠANCI odpoledne ještě dost věcí 
stihnout a zároveň se věnovat synovi. Teď, když už je starší, za-
baví se i  sám, ale v  září nastupuje do školy a  nastanou nové 
povinnosti v podobě učení a úkolů.
3. DOUFÁM, ŽE MŮJ PRACOVNÍ ŽIVOT není nijak negativně 
ovlivněn, pracovní doba je pružná, a pokud je třeba, mám mož-
nost zůstat déle. Naopak když potřebuji zařídit něco se synem 
nebo doma, mohu odejít dříve. (Věřím, že na mojí práci se zkráce-
ný úvazek nijak nepodepisuje!)

1. Bylo náročné vyjednat si při návratu do práce zkrácený úvazek?
2. Pomáhá vám při slaďování rodinného a pracovního života?
3. Jakým způsobem zkrácený úvazek ovlivňuje váš pracovní život?
Děkujeme všem kolegyním, které byly ochotné se s námi o svoje zkušenosti podělit. 

Hanka Šenkýřová
1. UPŘÍMNĚ, NEBUDU ZASTÍRAT, že vyjednávání o možnosti zkráceného úvazku bylo 
pro mě v jistém ohledu jednodušší. Tím, že na škole pracuje i manžel, byl můj zkrácený 
úvazek i jeho zájmem.
2. VZHLEDEM K TOMU, ŽE MĚ ČEKAL OD ZÁŘÍ 2014 NÁSTUPEM do zaměstnání po 
rodičovské dovolené tzv. trojboj (já práce, mladší dcera školka, starší škola), byla jsem 
vděčná za možnost pracovat na zkrácený úvazek. Celá rodina se tak měla možnost lépe 
zadaptovat na nový režim.    
3. TÍM, ŽE JSEM V PRÁCI VÍCE ČASOVĚ OMEZENÁ, snažím se „jet na maximum“. Jednak 
kvůli sobě, ale i vůči kolegyním z oddělení. S malými dětmi se mi také více násobí návště-
vy lékařů a dalších pochůzek, ty se snažím vždy řešit mimo pracovní dobu, což by nebylo 
při plném úvazku ve většině případů možné.

Patricie Štruncová
1. NEBYLO, ZKRÁCENÝ ÚVAZEK MI BYL NABÍDNUT VEDENÍM ORGANIZACE. 
Za což jsem byla ráda, protože mi byl umožněn dřívější návrat z rodičovské dovolené  
do pracovního procesu.
2. VELMI VÝZNAMNĚ. Jak jsem již zmínila, mohla jsem se vrátit do zaměstnání dříve, 
než jsem předpokládala. To uvítala zejména moje psychika (s úsměvem). Pokud bych 
možnost zkráceného úvazku neměla, rozhodně bych plně využila délky rodičovské 
dovolené a dala přednost péči o děti. Při zkráceném úvazku volbu mezi rodinou a prací 
dělat nemusím. Samozřejmě je důležitá dobře nastavená pracovní náplň tak, aby opravdu 
odpovídala příslušně zkrácenému pracovnímu úvazku. A na to já měla obrovské štěstí. Po 
návratu ze zaměstnání se mohu pohodlně věnovat své rodině, podporovat zájmy svých 
dětí a někdy zbyde i trocha času pro mé koníčky.
3. VZHLEDEM K MÉMU ROZHODNUTÍ přijmout zkrácený úvazek u mě došlo k výrazné změ-
ně pracovní náplně a míry odpovědnosti. Zapracování však proběhlo bez problémů a musím 
říci, že mě práce v novém kolektivu velmi těší.
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Jitka Ellederová
1. NEŘEKLA BYCH NÁROČNÉ. Pro mě to byla jediná představitelná možnost, jak se 
vrátit do zaměstnání a současně mít čas na syna. A vedení školy mi naštěstí v tomto 
vyšlo vstříc, takže k „náročnému“ vyjednávání nedošlo.
2. BEZ ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU BYCH PRACOVNÍ a rodičovskou roli asi nesladila. 
Díky zkrácenému úvazku stíhám vyzvedávat syna ze školky, který tam pak nezbývá 
jako poslední, a  můžu ho vodit na kroužky nebo s  ním prostě jen být. Ale stále mi 
nepomáhá sladit se s košem nevyžehleného prádla…
3. RÁDA BYCH ŘEKLA, že jsem díky němu v práci organizovanější, efektivnější a vý-
konnější. Ovšem věřím, že to brzy přijde. Ale rozhodně ovlivňuje moje kolegyně, které 
musí zvládat více úkolů, učí se rychle přijímat změny a jsou neskonale tolerantní. A já 
díky nim a díky zkrácenému úvazku můžu dělat, co mě baví a tam, kde jsem spokojená.

Martina Šudřichová
1. PRÁCI NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK JSEM NEMUSELA 
VYJEDNÁVAT. Management VŠFS mi tuto pozici nabídl 
přímo.
2. PRÁCE NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK JE PRO MĚ VELKÝM 
PŘÍNOSEM. Mohu se profesně rozvíjet a  čerpat nové 
pracovní zkušenosti a zároveň se mohu věnovat výchově 
svého dítěte. Díky zkrácenému úvazku mám dobrý pocit 
a ráda chodím do práce i domů za svým synem.
3. PRÁCE NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK MĚ UČÍ HLEDAT 
REZERVY, lépe organizovat práci a  efektivně řídit svou 
pracovní dobu. Myslím, že každý, kdo pracuje na zkrácený 
úvazek, má možnost aktivněji využívat znalosti Time Ma-
nagementu.

Jitka Vlčková
1. NABÍDKA NÁVRATU DO PRÁCE na částečný úvazek při-
šla sama, tedy Miloš Krejčí, můj nadřízený, mě kontaktoval 
a informoval o této možnosti spolu s paní kvestorkou v létě 
2014 a v polovině listopadu 2014 jsem už nastoupila. Nároč-
né to tedy vůbec nebylo, naopak, byla jsem mile překvapena 
touto možností.
2. URČITĚ. BEZ ZKRÁCENÉHO PRACOVNÍ ÚVAZKU bych 
si nemohla v  současné době dovolit pracovat. Mojí priori-
tou je rodina, která je pro mě na prvním místě, ale také to 
není jediná náplň mého života. Vážím si, že takovou možnost 
mám a můžu se tak věnovat svojí dceři i být opět v pracov-
ním prostředí a podílet se na jiných činnostech než je domác-
nost a péče o malé dítě. Být zpátky mezi lidmi je také velice 
příjemné. 
3. JE NEZVYKLÉ PRACOVAT POUZE 2,5 DNE v týdnu (20 
hod./týden), a  proto musím daleko více plánovat a  počítat 
s dobou, kdy nejsem v kanceláři, abych nezmeškala důleži-
té termíny. Se začátkem každého dalšího pracovního týdne 
mám pocit, jako když se vracím po dovolené, týden, co tý-
den. S kolegyní Martinou Šudřichovou jsme zastupitelné, ale 
daní za to je velké množství e-mailů, které sdílíme.
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Nový provozovatel klubu 
TIM vnímá školu jako výzvu

S novým školním rokem převzal klub TIM nový provozovatel 
společnost Tingit. V době vydání Xadonie již budete mít 
praktickou zkušenost s jejich službami i kuchyní. 
Doufáme, že jen tu nejlepší. Požádali jsme nové provozovatele 
o představení firmy, abyste vy, naši čtenáři a strávníci, 
takříkajíc věděli, s kým máte tu čest.

PŘEDSTAVENÍ PROVOZOVATELE
Společnost Tingit s.r.o. se od roku 
2011 profiluje v oblasti pohostinství 
a poskytování stravovacích služeb. 
 V současnosti provozuje dvě 
restaurační zařízení s celodenním 
provozem kuchyní. Jde o restauraci 
Trojský vrch, v Praze – Tróji a restauraci 
Komín v Praze 8 poblíž stanice metra 
Palmovka. Pracovní kolektiv obou 
restaurací pod vedením zkušených 
šéfkuchařů Rastislava Pušpachera 
a Filipa Veselého vychází z konceptu 
pestré nabídky jídel české a světové 
kuchyně se zvláštním důrazem na 
výběr a kvalitu zpracovávaných surovin 
a inovativní postupy v souladu se 
zásadami racionálního stravování. 
Nedílnou součásti poskytovaných služeb 
je i produkce a rozvoz hotových jídel 
pro závodní stravování zaměstnanců 
několika okolních firem.
 Před počátkem projektu společnosti 
Tingit s.r.o. působil Rastislav Pušpacher 
v rámci svého oboru mj. jako šéfkuchař 
v pražském hotelu mezinárodní sítě 
Barceló, a Filip Veselý, mj. vyučen 

v pražském hotelu mezinárodní 
sítě Intercontinental, působil jako 
šéfkuchař a manažer v několika 
pražských podnicích. Oba dva za svého 
společného působení stáli u zrodu 
zajímavých gastronomických projektů.

JAK TO VIDÍME V TIMU
Přáním našeho profesionálního 
kuchařského týmu je nabídnout 
každému zákazníkovi to nejlepší 
z našeho kulinářského umu. Bude naší 
prioritou používat kvalitní a čerstvé 
ingredience 

Během vašich návštěv naleznete čistý 
a jasný styl kuchyně s prvky české 
klasiky i etnických specialit. Poznáte 
nová jídla inspirovaná vyzrálými 
surovinami, které dané roční období 
právě nabízí v nejlahodnějších chutích. 
Stejně tak si vychutnáte rozličná menu 
se svérázným pojetím klasických 
receptů. 
 Během roku se chceme také zaměřit 
na zdravou stravu, nabízet zeleninové 
saláty, bezlepkové pokrmy, čerstvé 

ovocné a zeleninové koktejly, smoothie. 
Všechna naše jídla vám rádi připravíme 
v odpovídající kvalitě také sebou.

PROČ ZROVNA VŠFS …

Máme rádi výzvy!
A NĚCO NA KONEC
Spolu s Filipem a Rastislavem vám 
budeme od příštího vydání přinášet 
některý z oblíbených receptů, které jste 
mohli v TIMu ochutnat.
Takže Dobrou chuť!

Filip Veselý, redakce // text
archiv spol. Tingit // foto
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Děti se stávají   
zodpovědnými za své chování

Magdalena Straková // rozhovor
archiv Martiny Štanclové, archiv redakce // foto

Společenství škol se v roce 2009 rozrostlo o první stupně 
vzdělávacího systému: Kouzelné školy – mateřská a základní – 
využívají při výuce systém Montessori. Tento program vyvinutý 
italskou lékařkou Marií Montessori, která svůj život zasvětila 
výchově a vzdělávání dětí, vychází z poznání a respektování 
dítěte a jeho potřeb.
Klíčovým pojmem metody je tzv. 
„připravené prostředí”, ve kterém si děti 
samostatně vybírají ze škály přitažlivých 
Montessori pomůcek a materiálů. Učitel 
je zejména v roli rádce a pomocníka, 
který děti důkladně pozoruje, aby 
zachytil okamžik, kdy je dítě připraveno 
přijmout nové vědomosti. Montessori 
třídy jsou věkově smíšené, v jedné třídě 
jsou většinou tři věkové ročníky.  
 V Montessori školách nejsou tradiční 
testy, dětem jsou dávány příležitosti 
zvládnout nové učivo či dovednost 
procvičováním a opakováním, a tím 
přistoupit ke složitějšímu učivu či 
úkolu. Učitel hodnotí na základě 
svého pozorování, dlouhodobých 
záznamů a zpráv o vývoji žáků. Na to, 
jak se vzdělávací program Montessori 
osvědčuje v praxi a jak se konkrétně 
daří malým předškolákům a školákům 
v Kouzelné škole, jsme se zeptali 
ředitelky Martiny Štanclové.

Proč by si rodiče řekněme tříletého 
dítěte měli lámat hlavu s výběrem 
mateřské školy? Nestačí, když se jim 
v „běžné“ školce líbí prostředí a pří-
stup k dětem? Skutečně je zapotřebí 
v tomto věku speciální přístup?
Pedagogika Montessori, a realita to 
ukazuje, vnímá u dětí tzv. senzitivní 
fáze. To znamená období zvláštní 
vnímavosti k získávání určitých 
schopností. Trvají jen určitou dobu 
a nenávratně se zakončí, ať jsou využity 
nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci tak 
jednoduše nenaučí, jako právě v období 
citlivé fáze. Tato období se otevírají 
právě u dětí předškolního věku, a proto 

je z mého pohledu velmi důležité, v jak 
podnětném prostředí se děti pohybují.

Montessori systém staví na spolupráci 
místo na konkurenci. Mohou potom 
ale děti obstát ve vysoce konkurenč-
ním prostředí českého školského 
systému, do kterého nejpozději v šesté 
třídě nastoupí?
 V dětech se po celou dobu buduje 
zdravé sebevědomí, k tomu přispívá celý 
koncept výuky. Pracujeme například 
projektově – děti se naučí svůj projekt 
před ostatními prezentovat, obhájit 
rozdílný názor. Během pátého ročníku 
se pomalu připravují na přechod do 
jiného systému vzdělávaní. A to formou 
testů a zpětných vazeb pro učitele. 
 A je také na rodičích, jakým směrem 
chtějí svoje děti směřovat. Někteří z nich 
chtějí, aby děti v systému Montessori 
pokračovaly dál, což už v ČR lze. U nás 
ve škole získají všechny podmínky 
proto, aby obstály.

Nastupují k vám i děti, které mají 
předchozí zkušenost z tradičního 
vzdělávání? A jak se s tak velkou změ-
nou srovnávají?
Rodiče dětí z tradiční školy volají 
dost často a u nás je pravidlem, že 
pokud k nám chce dítě takto přejít, 
absolvuje tzv. pobyt na nečisto. Tady 
se brzy projeví, zda je dítě schopno 
se integrovat do systému, kde se 
neznámkuje a využívá se vnitřní 
motivace k učení. Záleží také na tom, 
jak dlouho je dítě součástí běžné školy, 
které v řadě případů nepočítají se 
samostatností dítěte. Ta je v Montessori 

školkách v dětech budována prakticky 
od začátku. Heslem Marie Montessori 
ostatně bylo: „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám.“

Jak zapojujete do života školy a výuky 
rodiče? Je jejich role větší než jednou 
za čas přijít na třídní schůzku?
Rodiče vnímáme jako nedílnou součást 
pedagogického procesu. Se školou úzce 
spolupracují a mají také vlastní platformu, 
přes kterou tlumočí případné dotazy 
a podněty vedení školy. Vídáme se také na 
pravidelných seminářích, které škola pro 
rodiče pořádá. 
 Ty jsou vedeny většinou pedagogy 
našeho sboru a je o ně veliký zájem. 
Rodiče se také s učiteli potkávají 
několikrát do roka na tzv. „tripartitě“, což 
je schůzka formou žák – učitel – rodič, 
a dalších akcích jako je Vánoční jarmark, 
Velikonoční dílna, Zahradní slavnost 
a mnoho dalších akcí. Škola také vydává 
svůj Zpravodaj, kde rodiče pravidelně 
informujeme o dění ve škole.

Pro děti na základní škole připravujete 
tzv. Školu nanečisto, kdy se ještě před 
zahájením školní docházky seznámí se 
spolužáky, prostředím i učiteli. Je to 
povinná aktivita? A jak jí vnímají děti?
Je povinně nepovinná. Snažíme se 
rodiče motivovat, aby tento program 
vnímali jako důležitou přípravu  
dětí na školu. 
 A to zvláště dětí, které do školy 
přicházejí z venku. Děti Školu nanečisto 
vnímají velmi pozitivně. Poznají 
tím prostředí školy, nové kamarády 
a v neposlední řadě také paní učitelky.
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Systém věkově smíšených tříd připo-
míná vesnické jednotřídky, v čem je 
pro děti výhodnější než třídy složené 
pouze z vrstevníků?
Smyslem věkově smíšených skupin je 
vytvořit dětem ve skupině mnohem 
větší prostor pro spolupráci a přiblížit 
prostředí instituce životu v rodině. 
Hlavním přínosem heterogenní 
skupiny dětí je především schopnost 
se navzájem učit způsobem, který 
nemohou nahradit učitelé a ani rodiče.
 Věková heterogenita působí pozitivně 
i v oblasti sociální. Dítě má možnost 
si přirozeně prožít roli nejmladšího, 
prostředního a nejstaršího v kolektivu.

Na webu Kouzelných škol lze najít 
pojem Montessori pomůcky. O jaké 
pomůcky se konkrétně jedná a jak 
pomáhají dětem ve výuce?
Jsou to pomůcky z pěti oblastí 
pedagogiky Montessori
• Praktický život 
 – Napomáhá dětem k samostatnosti
• Smyslový materiál 
 – Cvičí a prohlubuje vnímání
• Jazykový materiál 
 – Vede k rozvoji řeči, psaní a čtení
• Kosmická výchova 
 – Kosmická výchova v našem pojetí 
 zahrnuje integraci témat v prvouce, 
 vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu 
 a dějepisu. Součástí jsou také 
 dovednosti pohybové, hudební 
 a výtvarné, patří sem i témata 
 společenská
• Matematický materiál 
 – Pomáhá dětem v Montessori 
 školách podporovat matematického 
 ducha dětí. Učí rozpoznat vztahy 
 matematických zákonů a použít je.
Kouzelné školy se už na českém edu-
kačním trhu poměrně zavedly. Kde je 

vidíte v perspektivě řekněme příštích 
pěti let?
Z každodenní praxe i při setkávání 
s odbornou veřejností Montessori mají 
Kouzelné školy velmi dobré jméno, 
které si budujeme účastí na odborných 
seminářích, pravidelně se zúčastňujeme 
akcí, kde se prezentují školy, které 
učí jinak, a v neposlední řadě jsou to 
i zpětné vazby od rodičů, kteří naší  
školu a školku navštívili.

Pokud některou ze čtenářek nebo 
čtenářů náš rozhovor o výuce podle 
metody Montessori zaujal, má mož-
nost přesvědčit se na vlastní oči přímo 
v Kouzelných školách?
Určitě a budu moc ráda, pokud někdo 
projeví zájem naší školu a školku 
navštívit. Ostatně již se tak vlastně stalo, 
a to v případě dětí zaměstnanců, které 
u nás byly na prázdninovém provozu. 
Věřím, že se jim ve školce líbilo a rodiče 
byli spokojení. Takže všechny zveme na 
Dny otevřených dveří, bližší podrobnosti 
a termíny najdete na našich webových 
stránkách www.kouzelneskoly.cz. 

Jak jste se Vy osobně dostala k metodě 
Montessori? Co bylo impulsem pro její 
studium a posléze i další šíření mezi 
českou veřejností?
K metodě Montessori mne přivedla 
praxe sama. Vždy jsem tíhla k jinému 
způsobu učení dětí, a proto jsem 
se v průběhu svojí praxe začala 
přirozeně zajímat o alternativní 
způsoby vzdělávání. Viděla jsem, jak 
běžná škola nestačí potřebám doby, 
ve které žijeme a ve které budou žít 
i naše děti. Nejvíce mne oslovila právě 
pedagogika Montessori. Děti jsou v ní 
vedeny k ohleduplnosti, samostatnosti 
i schopnosti spolupráce. Stávají se 

zodpovědnými za své chování.
  V kontextu doby je program Montessori 
zcela multikulturní. Děti na celém světě 
naleznou v Montessori zařízeních stejné 
prostředí, pomůcky i postupy. Proto je 
program tak často vyhledáván a využíván 
v dnešním světe migrujících rodičů. V tom 
vidím jeden z velikých přínosů.

Bc. Martina Štanclová
ředitelka Kouzelných škol

Martina Štanclová od začátku  
profesní dráhy pracuje ve školství.  
Po vystudování předškolní a mimoškolní 
pedagogiky pokračovala ve studiu 
speciální pedagogiky na VŠ se 
zaměřením na mentálně postižené děti. 
V roce 2000 se Martina poprvé setkala 
s pedagogikou Marie Montessori a to 
zcela změnilo její profesní směřování. 
Začala učit v mateřské škole Montessori 
v Praze a dále si prohlubovala svoje 
znalosti v tomto směru. V roce 2010  
ji oslovila Společnost Montessori, zda 
by se nestala součástí týmu lektorů 
našeho Národního diplomového kurzu. 
V diplomovém kurzu učí hudbu a vede 
otevřené semináře pro veřejnost. 
Martina je také absolventkou České 
akademie jógy při FTVS a spolupracuje 
s Českou Orffovou společností.
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Santé je dlouholetým partnerem VŠFS, a tudíž nás mnoho 
studentů, ale i zaměstnanců školy zná. Přesto bychom rádi  
naši společnost pro nové studenty v krátkosti představili.  
Jsme soukromá zdravotnická síť, která na českém trhu působí  
již od roku 1994. V současnosti poskytujeme nadstandardní  
a komplexní péči na dvou vlastních pracovištích v Praze  
a návaznou léčebnou péči zajišťujeme prostřednictvím  
smluvní sítě lékařů po celé ČR.
Přidaná hodnota společnosti Santé 
spočívá v tom, že prostřednictvím 
širokého portfolia poskytovaných 
služeb uspokojíme i ty nejnáročnější 
klienty, a to jak v oblasti firemní, tak 
individuální zdravotní péče. Každému 
klientovi vycházíme maximálně vstříc 
a respektujeme jeho individuální 
potřeby a přání prostřednictvím 
produktů šitých přímo na míru. 
Poskytujeme preventivní a léčebnou 
péči, která vychází z posouzení 
aktuálního zdravotního stavu 
konkrétního klienta. 
 Propracovaným systémem 
preventivních prohlídek výrazně 
pomáháme předcházet onemocněním. 
Součástí nabízených služeb jsou 
vyšetření poskytovaná nad rámec 
vyšetření hrazených zdravotními 
pojišťovnami ČR. Komplexnost našich 
služeb ve více než 15 odbornostech 
doplňuje Rehabilitační centrum Santé.

VÝHODY ČLENSTVÍ V SANTÉ :
• Fundovaný zdravotnický personál
• Více než 15 odborností pod jednou 
 střechou
• Lidský přístup a respektování 
 individuálních požadavků
• Call centrum poskytující nepřetržité 
 konzultace zdravotního stavu
• Aktivní organizace preventivní 
 a léčebné péče
• Provádění pravidelných, zvláštních 
 a mimořádných očkování 
• Garance minimální čekací doby

• Prodloužená ordinační 
 doba 7:00-20:00
• Vysoce kvalitní přístrojové 
 vybavení a technologie
• Komunikace v několika 
 světových jazycích

Rádi bychom vám také představili 
NOVÉ KLIENTSKÉ KARTY. Jejich cílem 
je zajistit komplexní zdravotní péči 
našim klientům ve všech oborech 
medicíny s důrazem na respektování 
individuálních potřeb klienta. Rozsah 
péče jednotlivých karet je sestaven 
na základě našich letitých zkušeností 
v oblastech preventivní a léčebné 
péče. Při definování karet rovněž 
zohledňujeme nejnovější trendy ze 
všech oblastí medicíny a měnící se 
požadavky našich klientů. 
 Nyní nově nabízíme karty: Kontaktní, 
Bronzovou, Stříbrnou, Zlatou, 
Jednooborovou v oborech: interna, 
ORL, oftalmologie, gynekologie, 
dermatovenerologie, stomatologie 
a fyzioterapie. K těmto kartám je 
možné rovněž dokoupit balíček 
nadstandardních a doplňkových 
služeb Santé: Pohotovost a Organizaci 
návazné péče mimo kmenová pracoviště 
Santé. V případě zájmu o podrobnější 
informace k obsahům klientských karet 
kontaktujte naše obchodní manažery, 
kteří vám rádi poradí (obchod@sante.cz).
Předností zdravotnických zařízení Santé 
je příjemné a klidné prostředí s velmi 
dobrou dostupností. Samozřejmostí je 

přátelský a lidský přístup našich lékařů. 
Celý systém péče je organizován  
24 hodinovou LINKOU SANTÉ 212 12 
12 12. Více informací o naší společnosti 
najdete na www.sante.cz.
 Na závěr bychom rádi zmínili, že 
si společnost Santé váží vzájemné 
spolupráce s vaší školou, a to jak v rámci 
oblíbených Dnů zdraví, tak různých 
společenských a sportovních setkání, 
jako byla letošní úspěšná akce „OPEN 
PARTY“ ve Žlutých lázních, jejíž součástí 
jsme rádi byli i my. Věříme, že budou 
následovat další společné projekty.
Hodně studijních a pracovních úspěchů 
přeje Santé.   

Cesta za zdravím
se Santé

V prostorách Santé v Pštrossově 24, 
Praha 1, také můžete vidět výstavu 
Svět srdcem Bohuslavy Šenkýřové, 
kterou pořádáme na podporu 
Stipendijního fondu VŠFS

Ladislava Chramostová // text
archiv redakce // foto



Co naučíme &  Čím se odlišujeme 
od konkurence
Tento tříletý bakalářský studijní pro-
gram, obor Bezpečnostně právní studia, 
je zařazený do programu Právní specia-
lizace. Jde o obor s právním základem, 
který poskytuje vědomosti a znalosti 
z teoretických základů práva, tj. přede-
vším dotčených právních odvětví, ale 
právě také z bezpečnostní problematiky. 
Program je zaměřen na nadstandartní 
znalosti právních oborů, jakými jsou 
trestní právo, kriminologie, ale také kri-
minalistika. Kromě toho absolvent získá-
vá pro tuto oblast tolik potřebné znalosti 
z ústavního práva. 
 Vlastně se naučí ovládat právní mi-
nimum potřebné pro výkon zaměstnání 
či povolání, kde jsou právě tyto znalosti 
zásadní a naprosto nezbytné. Studium 
mu umožní získat systematický přístup 
k odpovídajícím principům a pravidlům 
vnitrostátního, evropského ale též 
mezinárodního práva a způsobu jejich 
aplikace do právní a vůbec celospole-
čenské praxe. 
 Absolvent tohoto studia má ucelené 
znalosti z trestního práva, kriminalistiky, 
forenzních disciplín a především také 
z teorie a praxe bezpečnostní problema-
tiky. Studiem si osvojí zároveň potřebné 
a nezbytné znalosti z ekonomických 
disciplín, což mu umožní specifický 
odborný přístup pro posouzení řešení 
a ovlivňování konkrétních bezpečnost-
ních jevů v podnikání. 
 Takto získané znalosti z trestního 
práva a kriminologie včetně kriminalis-
tických metod mu dovolují vypracování 
též účinných strategií ochrany právních 
statků, která je nedílným předmětem 
jeho pracovní činnosti. Kromě toho 
je schopen kvalitního vypracování 
účinných strategií ochrany veřejného 
pořádku a vůbec prosazování ve své čin-
nosti odpovídajícího právního prostředí 
v souladu s platnou legislativou.

Manažeři ve výuce 
& Uplatnění v praxi
Absolventi jsou schopni komunikovat 
a spolupracovat s jinými subjekty na od-
povídající vysoce odborné úrovni. Tedy 
jak se státními, tak také s nestátními 
institucemi a organizacemi při vypraco-
vání a zajišťování projektů týkajících se 
problematiky bezpečnosti. Požadavkem 
nejen Evropské unie, ale též vlády ČR 
je zabezpečení  plynulého, efektivního 
a bezpečného chodu každého úřadu, 
každé organizace. Tomu nepochybně 
napomáhá to, že její součástí je vysoká 
míra bezpečnosti, kterou lze spolehli-
vě zajistit právě tomu odpovídajícím 
fungujícím systémem. Aby ale systém 
byl funkční, musí v něm působit kvalitní 
odborníci. Proto kromě znalostí musí 
studenti získat též dovednosti postupů 
právě v předmětech právních, ekono-
mických, bezpečnostních a též spole-
čenskovědních. Tedy tak, aby konkrétně 
požadovaná míra bezpečnosti, která je 
ovlivněná také v současné době známými 
vnějšími faktory, byla spolehlivě a průběž-
ně zajišťována. Absolventi jsou kvalitně 
připraveni k provádění efektivní prevence, 
dokáží plánovat, vést a též kontrolo-
vat bezpečnostní činnost v organizaci, 
kde budou působit. Jsou tedy schopni 
vyhodnotit právní, ekonomické, sociál-
ní, technické a psychologické aspekty 
požadované míry bezpečnosti. V průběhu 
studia získají schopnosti koordinovat 
programy prevence protiprávní činnosti, 
která by mohla napadat stávající, již fun-
gující systém. 
 Jinak řečeno, absolventi budou vy-
soce kvalifikovaní odborníci připravení 
komplexně zastávat odpovědné a nároč-
né pozice ve státní správě, veřejné sprá-
vě, ale též v soukromém sektoru. Půjde 
o bezpečnostní specialisty, kteří budou 
schopni na úrovni středního článku říze-
ní tuto náročnou problematiku odpoví-
dajícím způsobem zcela zvládnout.
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Co všechno budou 
ovládat absolventi
Studium tohoto oboru je nastaveno 
tak, že absolventi budou schopni 
zvládat následující významné úkoly:

Plnit na vysoce odborné úrovni 
úkoly vyplývající z postavení 
bezpečnostního manažera 
v organizační struktuře podniku.

Provádět analýzu rizik v podniku 
s rizikovou výrobou a zajistit 
organizaci preventivních opatření.

Jsou schopni zpracovat analýzu rizik 
v tak specifickém subjektu jako je 
banka nebo pojišťovna a také zde 
vypracovat organizaci preventivních 
opatření.

Dokáží dovést do konkrétna 
personální zajištění efektivního 
fungování bezpečnostního 
managementu organizace.

Odborně umí zpracovávat 
problematiku zajištění bezpečnosti 
jako součást podnikatelského záměru.

Jsou schopni vysoce kvalitně 
a koncepčně řídit, též kontrolovat 
činnost v soukromých bezpečnostních 
službách v ČR.

Umí používat moderní metody 
zpracování a využívání informací 
v manažerské činnosti na úseku 
bezpečnosti.

Jsou schopni vymezit základní směry 
bezpečnostní politiky organizace, 
které se jejich činnost týká.

Ovládají metody a postupy při 
zajišťování veřejného pořádku.

Zvládají taktiku ohledání 
kriminalisticky relevantních míst. 
V tomto směru jsou schopni 
spolupracovat s OČTŘ a též poskytovat 
relevantní a kvalitní informace pro 
management subjektu, kterého by se 
daná problematika mohla týkat.

Studijní obor: 

Bezpečnostně právní studia
Bakalářské studium akreditované od roku: 2015
Odborný garant studijního oboru: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Vysokoškolský titul: Bc.
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Vysoká škola finanční a správní pořádala ve dnech  
28. a 29. května 2015 již 7. mezinárodní konferenci  
Finanční trhy, tentokrát pod názvem „FINANČNÍ TRHY  
V PROCESU GLOBALIZACE SVĚTOVÉ EKONOMIKY“.

Záštitu nad konferencí převzal guvernér 
České národní banky pan Miroslav 
Singer.

I když jednání konference bylo 
naplánováno na dva dny, na základě 
zkušeností z minulých let se organizační 
výbor rozhodl nerozdělovat jednání 
konference na sekce, nýbrž se pokusit 
o to, aby vybrané nejkvalitnější 
příspěvky jednotlivých řečníků zazněly 
v plénu konference. Tento záměr 
se organizačnímu výboru zdařil, 
a tak všichni účastníci konference 
mohli vyslechnout a diskutovat 
nastavené problémy a otázky řečníků 
ve vzájemné harmonii. Druhý den 
jednání konference byl celý věnován 
studentům doktorských studijních 
programů a vybraným studentům 
navazujícího magisterského studijního 
programu. Studentská část konference 
byla podpořena z prostředků účelové 
podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum.

PROGRAM KONFERENCE BYL ZAMĚ-
ŘEN NA TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:
1. Obecné otázky finančních trhů
Tento tematický okruh se věnoval 
zejména současnému stavu 
a vývojovým tendencím globalizace 
finančních trhů; růstu finančních trhů 
po světové finanční krizi; dynamikou 
vývoje hlavních segmentů finančních 
trhů ve světě.
2. Problematika jednotlivých 
segmentů finančního trhu
Druhý okruh projednávané 
problematiky se zabýval novými jevy 
v oblasti hlavních segmentů finančních 
trhů, vývojem segmentů infrastruktury 
finančních trhů a problematikou 

reformy sociálního pojištění. 
3. Regulace finančních trhů
Třetím okruhem, kterým se věnovala 
konference, byla tématika regulace 
finančních trhů. Tematicky zahrnoval 
mj. otázky kvalitativní změny v oblasti 
národní a mezinárodní regulace 
finančních trhů a změn v oblasti 
platebního styku. 
 V programu dvoudenní konference 
vystoupila celá řada zahraničních 
i českých odborníků z praxe, z vysokých 
škol a z oblasti výzkumu. V prvém dni 
konference po jejím zahájení a úvodních 
projevech účastníci konference 
prezentovali své názory na danou 
problematiku. Jednání druhého dne pak 
pokračovalo prezentacemi studentů 
doktorských a magisterských studijních 
programů, kteří předložili k diskusi 
výsledky svých prací věnovaných 
otázkám finančních trhů.
První den konference zahájil Petr 
Budinský, prorektor Vysoké školy 
finanční a správní. Po jeho projevu 
vystoupil Pavel Řežábek, člen 
Bankovní rady České národní banky. 
Jeho úvodní příspěvek, nazvaný 
„Finanční trhy v globální ekonomice,“ 
účastníci konference přijali s velkým 
zájmem. Vývoj finančních trhů se 
v posledních desetiletích zrychlil, 
což obecně vedlo k vyšším rizikům. 
Úloha centrálních bank značně 
vzrostla a v popředí jejich činnosti 
jsou opatření umožňující kontrolu 
finanční stability. Zvýšení významu 
regulace však přináší zvýšení rizik 
spojených s nízkými úrokovými sazbami 
a s riziky vyvolanými kvantitativním 
uvolňováním. Petr Budinský, prorektor 
Vysoké školy finanční a správní, ve 
svém referátu hodnotil aktuální vývoj 

finančních trhů na základě analýzy 
vybraných segmentů. Věnoval se 
zejména rozdílnému vývoji trhů 
dluhopisů, akciového trhu, trhu ropy 
a zaznamenaných změn v suverénním 
ratingu jednotlivých zemí. Při 
hodnocení dopadů tzv. kvantitativního 
uvolňování zdůraznil některé 
protichůdné účinky tohoto procesu. 
 Tadeusz Sporek, vedoucí katedry 
světové ekonomiky na Ekonomické 
univerzitě v Katovicích, se ve svém 
zajímavém referátu o globalizaci zabýval 
současnými přístupy k hodnocení 
vývoje pojetí globalizace a rozebral 
přínosy posledních prací polských 
autorů k této otázce. Malgorzata 
Dziembala, (Ekonomická univerzita 
v Katovicích) se ve svém příspěvku 
zabývala dopadem ekonomické krize 
na hospodářství zemí Evropské unie 
a předložila analýzu kohezních fondů 
Evropské unie, bez jejichž uplatnění by 
byly dopady krize na jednotlivé státy 
daleko drastičtější. 

V BLOKU 1 (Obecné otázky finančních 
trhů) zaujal značnou pozornost referát 
Mojmíra Helíska, v němž uvedl, že 
zavedení eura není možné bez souhlasu 
daného státu. Předložil dále obsažnou 
analýzu vývoje otázky přijetí eura od 
vstupu České republiky do Evropské 
unie a zdůraznil, že odmítavý vztah 
k euru je způsoben hlavně politickými 
důvody vzniklými v minulosti. Pozitivně 
byla přijata prezentace Radima Valen-
číka a kolektivu autorů (Jan Červenka, 
Ondřej Černík a Jiří Mihola), která na 
základě aplikace teorie kooperativních 
her podala originální výklad evoluce 
finančních trhů vycházející z mode-
lu nabídky a poptávky investičních 

Konference Finanční trhy
již po sedmé Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger // text

Tony Košař // foto
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příležitostí a investičních prostředků na 
finančním trhu.

V BLOKU 2 (Problematika jednotlivých 
segmentů finančního trhu) byl zařazen 
referát Jaroslava Vostatka, který se 
kriticky zabýval aktuálními diskusními 
otázkami sociálních modelů penzijního 
spoření a pojištění a vyústil v závěr, že 
pilíře penzijních fondů nutně vyžadují 
reformy; některé dosavadní návrhy totiž 
jsou chaotické a netransparentní.  
Ing. Vladislav Pavlát se zabýval teoretic-
kými východisky analýzy infrastruktury 
finančních trhů, kterou je nutno chápat 
komplexně jako systém. V prezentaci 
byly dále analyzovány vztahy mezi vy-
branými mezinárodními organizacemi 
činnými v oblasti infrastruktur finanč-
ních trhů.  

V BLOKU 3 (Regulace finančních trhů) 
Otakar Schlossberger přednesl obsažný 
referát o regulaci platebních služeb 
v Evropě, v němž analyzoval současnou 
regulaci platebních služeb v České 

republice v porovnání s očekávanými 
změnami v důsledku nové direktivy Ev-
ropské unie, která umožní vyšší kvalitu 
a dostupnost platebních služeb pro 
širokou veřejnost. 
 Ve studentské sekci, jejíž jednání 
zahájil Mojmír Helísek, prorektor Vysoké 
školy finanční a správní, vystoupilo 
celkem devět účastníků – převážně 
studentů doktorského studia, kteří pre-
zentovali poznatky ze svých připravo-
vaných dizertací nebo z prací vypraco-
vaných v rámci projektů, řešených na 
Vysoké škole finanční a správní. Z ban-
kovní problematiky zaujal příspěvek, 
který přednesl Jaroslav Tichý, obsahující 
analýzu vybraných ukazatelů největších 
bank v České republice, v němž bylo 
dokumentováno jejich dominantní po-
stavení. Miroslav Zetek se v příspěvku 
o hedgeových fondech zabýval srovná-
ním historického vývoje fondů tohoto 
typu ve Spojených státech amerických 
a v Evropě a analýzou rozdílů v jejich 
regulaci ve Spojených státech ame-
rických, v Evropské unii a specifickou 

regulací, a to v České republice. Roman 
Mentlík se zabýval rozdílnými dopady 
přijetí eura na ceny v ČR v případě 
jednorázového přijetí a přijetí v dlouho-
dobém časovém horizontu.  Zajímavé 
byly příspěvky týkající se virtuální měny 
bitcoinu. Michal Bezvoda zdůraznil 
zejména negativní účinky využívání 
těchto měn. Příspěvek Nikity Nikiforo-
va se týkal možností finanční analýzy 
bitcoinu.
 Při vyhodnocení výsledků jednání 
studentské sekce bylo konstatováno, 
že předložené práce vykazují velmi 
dobrou obsahovou úroveň. 
 Závěrem lze konstatovat, že z konfe-
rence bude vydán sborník s přiděleným 
ISBN, který zachytí průběh konference. 
Součástí sborníku budou příspěvky, 
přijaté na základě dvoukolového re-
cenzního řízení. Bude usilováno, aby byl 
sborník zařazen do Web of Science.

Těšíme se na setkání na dalším ročníku 
konference, která by měla být konána 
v roce 2017.

Xadonia 03/2015 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY
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Eva Brixi // rozhovor
archiv redakce // foto

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., je kriminalista 
a forenzní biomechanik. Stal se garantem našeho nového oboru 
Kriminalisticko právní specializace a současně je i ředitelem 
Institutu kriminalistiky a forenzních disciplín VŠFS.

Kriminalisticko právní specializace je 
nový obor, který se na naší univerzi-
tě bude přednášet již od října. Proč 
právě toto zaměření?
Jsme přesvědčení, že kriminalisticko 
právní specializace je zajímavý 
a přitažlivý obor a současně je 
společensky velmi žádoucí. Formy 
trestné činnosti se neustále zdokonalují 
a je potřeba mít studijní obor, který 
bude připravovat specialisty vzdělané 
v kriminalistice, forenzních vědách 
a současně i v právních vědách. Je 
určen především pro studenty, kteří 
mají zájem o kriminalistiku, forenzní 
vědy, kriminologii, trestní právo. 
Je vhodný i pro policisty, kteří jsou 
služebně zařazeni na funkčních místech 
spojených s širokým využíváním 
kriminalistických a forenzních 
poznatků.

To je skutečně široké pojetí, které 
zdá se obor plně pokrývá. Kde všude 
najdou absolventi uplatnění? Pokud 
nastoupím jako uchazeč na prezenční 
studium oboru, kde konkrétně se 
mohu vidět za tři roky? O jakou 
pozici např. ve státní nebo veřejné 
správě se mohu ucházet?
Bakalářské studium oboru 
Kriminalisticko-právní specializace 
je určeno k přípravě vysoce 
kvalifikovaných odborníků, schopných 
zastávat odpovědné a na teoretickou 
připravenost náročné pozice ve státní 
správě, veřejné správě a v soukromých 

bezpečnostních službách.
Například to může být práce u Policie 
na pozici komisaře, kriminalisty, 
vyšetřovatele, dále dobře vyškolený 
a teoreticky připravený pracovník 
bezpečnostní agentury, pracovník 
městské policie, detektiv, pracovník 
ve státní správě na pozici středního 
managementu, práce bezpečnostního 
pracovníka v jakékoliv organizaci.

Jistě máte přehled o podobných 
oborech, která jsou nabízeny 
na jiných vysokých školách. 
V čem se ten, který nabízíme 
my, liší?
Rozsah výuky kriminalistiky 
a forenzních oborů a struktura studia 
je v tomto oboru velmi rozsáhlá 
a podrobná, na žádné jiné vysoké 
škole v ČR ať státní nebo veřejné, 
skutečně není výuka kriminalistiky 
připravena v tak rozsáhlé a kvalitní 
formě, jako je právě ve studijním oboru 
akreditovaném na naší univerzitě. 
Výuka na VŠFS je zaměřena primárně 
na propojení kriminalistiky, forenzních 
věd a právních disciplín. Jediná 
srovnatelná výuka, ovšem zaměřená na 
chemické forenzní aplikace, je studium 
forenzní analýzy na VŠCHT. Jsem 
přesvědčen, že pokud studenta zajímá 
kriminalistika a forenzní vědy, najde 
u nás špičkově připravený obor, kde 
budou přednášet nejlepší pedagogové 
v ČR, zejména nejlepší kriminalisté – 
pedagogové.

Proti vraždám a loupežím:    
špičkově připravený obor na VŠFS

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Je docentem v oboru 
kinantropologie (1993), profesorem 
v oboru bezpečnostní vědy (2001) 
a doktorem věd v oboru policejní 
vědy (2002). Patří k členům mnoha 
vědeckých společností (European 
Academy of Forensic Science), stal se 
autorem mnoha učebnic a publikoval 
stovky odborných článků 
v tuzemských i mezinárodních 
odborných časopisech. Je soudním 
znalcem v oboru kriminalistika – 
specializace forenzní biomechanika. 
Zabývá se kriminalistikou, 
expertizním zkoumáním a forenzní 
biomechanikou, rozvíjí výzkum 
ve forenzní biomechanice. Na 
VŠFS vede Institut kriminalistiky 
a forenzních disciplín a je garantem 
oboru Kriminalisticko-právní 
specializace.
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Prolamujeme bariéry 
v česko-čínských vztazích

Naše univerzita využila pobídek 
čínských univerzit a zapojila 
se do unikátního česko-čínsko-
amerického vzdělávacího projektu. 
Ve čtvrtek 17. září 2015 bylo 
ke studiu slavnostně přijato 
prvních 25 čínských studentů 
oboru Business Management 
and Corporate Finance & BSBA. 
V následujících letech očekáváme 
každoročně 30 až 40 nových 
studentů. Mezinárodní vzdělávací 
projekt získal záštitu prezidenta 
republiky Miloše Zemana 
a agentury CzechTourism.

Do vzdělávacího projektu jsou zapojeny 
vedle VŠFS také Changchun University 

of Finance and Economics (provincie 
Jilin, Čína) a City University of Seattle 
(Seattle, USA). Studium bude probíhat 
ve třech fázích: studenti absolvují 
jeden rok přípravného studia v Číně, 
poté stráví tři roky v České republice, 
kde získají souběžně tituly Bc. a BSBA 
v programu Joint Degree. Závěrečné 
dva roky budou studovat v USA a získají 
titul MBA.

„Naším dlouhodobým cílem je být 
mezinárodní univerzitou. Už dnes je 
na naší škole každý čtvrtý student ze 
zahraničí. V budoucnosti očekáváme 
příjezd dalších čínských studentů, 
a proto pro ně na Žižkově dokonce 
stavíme ,Small Chinatown’, “ říká 

rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová. 
V průběhu celého studia budou čínští 
studenti zapojeni do podnikatelských 
projektů, které budou ve spolupráci 
s Asociací malých a středních podniků 
a živnostníků ČR zaměřeny na podporu 
inovací, exportů a investic v konkrétních 
firmách.

Magdalena Straková // text
Tony Košař // foto



Davy návštěvníků, slunečné počasí bez mráčku a do poslední 
minuty naplněný program doprovázely letošní Open Party 
Vysoké školy finanční a správní, Bankovní akademie  
a Kouzelných škol, která se konala 31. srpna ve Žlutých lázních. 
Stala se úspěšnou oslavou nového akademického i školního roku.

Nový akademický rok jsme zahájili 
ve Žlutých lázních Magdalena Straková // text

Tony Košař, Věra Veselá // foto

Xadonia 03/2015 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY
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Bohuslava Šenkýřová // text
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Dlouho jsem si lámala hlavu, 
které části světa zasvětím tento 
jubilejní desátý kalendář pro rok 
2016. Po jednom a půl roce jsem 
letěla s kolegy znova 
do Číny a přátelé z univerzity 
v Changchunu nás pozvali 
do Tibetu. To bylo místo mých 
snů. Tedy jubilejní kalendář věnuji 
hlavně jemu. Proč mě Čína tak 
uchvátila? Je to fantastická země 
s fascinující expanzí, úžasnou 
kulturou a lidmi.  
Od mé první návštěvy byl vidět 
neskutečný pokrok. Nemohu říct, 
že za dva krátké pobyty jsem Čínu 
poznala. Mohu ale potvrdit, že 
jsem tam našla výjimečné lidi 
a věřím, že i přátele.
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Letošní výjimečný jubilejní kalendář věnovaný Číně jsme se rozhodli zveřejnit v Xadonii jako ochutnávku. 
Doufáme, že se po pročtení textů i zhlédnutí fotografií rozhodnete kalendář zakoupit jako průvodce svými 
běžnými i svátečními dny roku 2016 a současně tak podpoříte i Stipendijní fond VŠFS. V případě zájmu se 
obracejte na sekretariát rektorky: sekretariat@vsfs.cz.
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Co vše lze vidět v zemi vycházejícího slunce během týdne? 
My jsme stihli hlavní město Tokio, posvátnou horu Fudži, 
a díky vlaku Šinkansen pak apokalyptický památník 
v Hirošimě, bývalé hlavní město Kjóto a moderní Ósaku. 
Viděli jsme nádherné zahrady, rozsáhlé 
buddhistické chrámy, šintoistické sva-
tyně s červenými bránami torii, veliké 
nově postavené středověké hrady, 
horké prameny, rýžová pole, zkusili jsme 
tradiční ubytování a samozřejmě neza-
měnitelnou japonskou kuchyni. 
 Všude bylo obrovské množství Ja-
ponců a Japonek, několik gejš a samu-
rajů, nekonečné davy žáků a studentů 
v různých klasických uniformách. 
Země vycházejícího slunce, tak vyspělá 
v moderních technologiích, je v běžném 
životě především klasickou asijskou 
kulturou, živou, hlučnou a lidnatou.  

TOKIO – hlavním městem začínáme 
a to snad nejlepší se snažíme absolvo-
vat během dvou dnů:
Park Ueno, kde se nachází pětipodlažní 
pagoda ze 17. století a svatyně Tóšógú 
z období Edo (Tokio než bylo vybráno 

za hlavní město, se až do roku 1868 jme-
novalo Edo). Chodníky lemuje spousta 
kamenných luceren a k další svatyni Go-
džo se prochází řadou červených bran 
torii. Právě zde probíhá pravá japonská 
svatba.
 Bohužel většina chrámů, svatyní 
a pagod jsou repliky, protože původní 
dřevěné budovy padly za oběť zemětře-
sením nebo požárům.  
 Areál Asakusa Kannon je tvořen bu-
ddhistickým chrámem Sensódži, nejpo-
svátnějším v Tokiu z roku 645, pagodou, 
šintoistickými svatyněmi uvedenými 
nádherně rudými torii a vykuřovadlem. 
Součástí je i zastřešená ulice Nakamiso-
dori s prodejními stánky.
 Absolvujeme výlet do čtvrti Sindžu-
ku, kde vyjíždíme do 45. patra Tokijské 
radnice, z výšky 202 m se rozhlížíme, 
kolem samý mrakodrap, jeden připomí-
ná londýnskou okurku, počasí nic moc, 

je zataženo, a po posvátné hoře Fudži, 
která je za normálních podmínek vidět 
na horizontu, ani památky. 
 Večeře na Ginze, slavné čtvrti obchod-
ních domů světových značek, galerií 
a restaurací (čtvrt vznikla na původních 
bažinách v roce 1612, kdy tady byla 
založena mincovna stříbra), bylo a je to 
středisko západního vlivu.   
 Císařský palác leží na místě původ-
ního dřevěného hradu, který byl za 
druhé světové války zničen, a dnešní je 
železobetonovou replikou. Je ukryt v za-
hradách, do kterých je pouze omezený 
přístup a veřejnost se k němu dostane 
pouze dvakrát ročně. Japonci berou 
jako obrovskou poctu a zážitek vidět na 
vlastní oči svého císaře. Bez rezervace 
se dají projít pouze Východní zahrady, 
kde lze obdivovat tradiční japonskou 
zahradní architekturu, tvarované kve-
toucí keře, jezírka, můstky, zastřižené 

Made in 
Japan
 
Japan
Pavla Topolánková // text a foto
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borovice, kameny zajímavých tvarů, 
vše dovedené k naprosté dokonalosti. 
Nedaleko císařského paláce je moderní 
budova parlamentu, Nejvyššího soudu 
a Národního divadla.
 Tokio je plné úředníků, jejichž po-
znávacím znakem je černý oblek, černé 
polobotky, bílá košile, kravata jen výji-
mečně, kožená aktovka naprosto zřídka, 
všichni nosí takovou tu textilní tašku na 
notebook. 
 A všichni, nejen úředníci, se neustále 
klaní a děkují…
 Při odjezdu z hotelu vybíhá za hosty 
recepční a klaní se a mává až do posled-
ní chvilky. Ta naše mávala slovenskou 
vlajkou.
 A ještě jeden postřeh – vrcholem 
techniky jsou asi toalety, mísa má vyhří-
vané prkénko, po pravé ruce je připojen 
jakýsi větší TV ovladač a každý si může 
zvolit teplotu prkna, doprovodné zvuky, 
například zurčení potůčku, ostřikování 
pozadí několika způsoby…    

KJÓTO
Snídaně v hotelu, už raději americká, 
tradiční japonská je tak trochu stejná 
jako posléze oběd a večeře, tedy rýže, 
rybí vývar, nakládaná zelenina, pikantní 
omáčka, ryba, zelený čaj. 
 Kjóto znamená v překladu hlavní 
město a bylo hlavním městem císařství 
v letech 794 – 1868. Je to bezesporu 
jedno z nejhezčích měst v Japonsku. 
Opět se snažíme zvládnout ve dvou 
dnech to nejzajímavější. 
 Hrad Nidžó vybudoval šógun Tokuga-
wa v 17. století a v 19. století získal hrad 
císař Meidži a podepsal zde edikt od-
volávající šogunát. Hradem se prochází 

po slavičích (dřevěných) podlahách, 
které při pohybu vydávají specifický 
zvuk vzdáleně připomínající slavičí zpěv 
a upozorňují tak na nechtěné vetřelce. 
V hlavním sále klečí figuríny samurajů 
klanějících se šógunovi sedícímu na 
podiu.
 Kinkakudži je Zlatý pavilon na jezeře, 
který ztělesňuje japonský středověk 
a harmonii. Okolní zahradou prochá-
zíme do chrámu Rjóandži z roku 1450, 
přímo v chrámu je menší písková zahra-
da s patnácti kameny, prý vyjádření zen-
-budhismu. Velmi moderní a nadčasové.
Nara byla první japonskou metropolí, 
je zde chrám Kófukudži z roku 669 
a pětipatrová pagoda, která několikrát 
vyhořela. Parkem spolu s davy školáků 
a studentů procházíme k opravdu mo-
numentálnímu chrámu Tódaidži z roku 
752, kde je umístěn obrovský bronzový 
Buddha, za Buddhou je dřevěný sloup 
s otvorem, kterým se můžete protáh-
nout a pak dosáhnete nirvány. Školáci 
se protahovali jeden za druhým a ukazo-
vali šťastná véčka.

HIROŠIMA
Cesta z Kjóto do Hirošimy Šinkansenem 
je opravdu zážitkem. Peron má nakres-
leno, kde stojí který vagon kterého 
vlaku, a tam opravdu zastaví. Všichni 
se poslušně řadí a posléze nastupují, 
vlak zastaví na cca 2 minuty, na peronu 
stojí výpravčí, sleduje hodinky a má 
vysílačku. Pak dá povel a vlak odjíždí. 
Během jízdy se vagon téměř nepohne, 
kolej není dělená, ale vlak jede na trati 
vyvýšené několik metrů nad terénem. 
Průvodčí prochází vlakem, vždy při vstu-
pu se ukloní… pokaždé!

 Průmyslový palác, který projektoval 
český architekt Jan Letzel pocházející 
z Náchoda (jako můj otec) a který  
6. srpna 1945 jako jeden z mála odolal 
výbuchu atomové pumy Little Boy… 
Puma vybuchla ve výšce asi 600 m nad 
městem a epicentrum bylo nad řekou 
asi 100 m od paláce. Na zemi teplota 
3500-4000 stupňů, v okruhu 4 km vše 
zmizelo, v jedné sekundě asi 30 000 
mrtvých, do konce roku 1945 zemřelo 
na následky asi 140 000 lidí. Přes řeku 
je park vybudovaný jako památník oné 
hrozné události, pak muzeum, kde je 
model bomby nad modelem města po 
výbuchu, fotografie, obrázky, lidské 
stíny, apokalypsa.  

ÓSAKA
Ósacký hrad byl vypálen v roce 1868 
a dnešní repliku středověkého feudál-
ního hradu tvoří pětipatrová budova 
s věží obehnaná vodním příkopem 
a hradbami. Uvnitř je muzeum zbraní, 
oděvů a různých historických artefaktů, 
všude je také prodej suvenýrů, prostě  
Made in Japan. Ósaka je druhé největší 
město Japonska a na rozdíl od Tokia je 
prý více japonská. V minulosti byla cen-
trem obchodu, i dnes jsou pasáže plné 
zboží, restaurací a hlavně lidí.   
 Japonsko je zajímavá a exotická země. 
Bohužel za týden, který jsme tam strávi-
li, je možné vidět pouze zlomek všeho, 
co země nabízí. Naštěstí nás na cestě 
doprovázel známý cestovatel a fotograf 
Jiří Kolbaba, který pro nás byl nevyčer-
patelným zdrojem informací. Návštěva 
Japonska pro nás i proto byla velkým 
a nezapomenutelným zážitkem.
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Kaliméra tykánis malaka! Athénský chaos sice ze začátku 
vzbudil obavy, že pověstné město umění a filozofie už neexistuje, 
ale teprve Erasmus a lidé, které díky němu poznáte, tvoří 
celkovou představu o tom, jaké Athény skutečně jsou. Erasmus 
v Athénách byl kus našeho života, který v nás zanechal tolik 
krásných vzpomínek. Lidé, které jsme měli možnost za tu dobu 
poznat, se stali našimi přáteli, naší druhou rodinou. 

Erasmus v Athénách Aneta Mrhová // text
archiv autorky // foto

Já a Robert jsme se před výjezdem do 
Řecka neznali, seznámili jsme se v září 
na začátku pobytu na lodi mířící na 
Santorini. Oba jsme byli optimističtí 
a natěšení na půlrok v cizí zemi. Dost 
jsme si rozuměli, a co se týče hodin na 
univerzitách, vždy jsme si je užívali. Ze 
sedmi předmětů jsme se hodně nasmáli 
na hodinách řečtiny, které jsme absol-
vovali dobrovolně a naopak jsme se 
trošku děsili hodin sociální psychologie. 
Mně osobně se nejvíc líbily e-commer-
ce přednášky, na kterých jsme hodně 
debatovali a její obsah se mi hodil i do 
mé bakalářské práce. Byla jsem totiž ve 
třetím ročníku a i přes prvotní obavy 
jsem jak bakalářskou práci, tak státnice 
zvládla bez prodlužování studia.
   Studovali jsme na TEI of Athens, 
univerzita s mnoha obory a velkou kni-
hovnou sídlila na okraji Athén, metrem 
zhruba 20 minut od centra. Na škole to 
chodilo úplně jinak, než jsme byli zvyklí. 
Na chodbách se smí kouřit, volně tam 
pobíhali psi, profesoři měli půl i celou 
hodinu zpoždění, lidé na chodbách pro-
dávali bižuterii a studenti téměř denně 
různými povolenými způsoby protes-
tovali. První měsíc byl i na zahraničním 
oddělení chaotický, ale byly to jen pr-
votní obavy. Poté už jsme si na řecký styl 
zvykli a studium si užívali i díky buddy  
týmu a milému profesorskému sboru. 

To, co se nám mimo jiné líbilo, byly 
snídaně, obědy i večeře zdarma a frappé 
skoro na každém rohu. 
  Cestování po Athénách je možné 
autobusy, trolejbusy, metrem i tramvají, 
které jede až na pláž a lístek pro stu-
denty na měsíc stojí 15 euro. Každý den 
zhruba od 10 hodin začíná šílený pro-
voz. Na motorkách Řekové nenosí helmy 
a rádi vozí své psi nebo kočky! Z večírků 
jsme se většinou vraceli taxíky, protože 
metro je v provozu podobně jako u nás 
do půlnoci a začíná jezdit v 5 hodin 
ráno. Cestování po Řecku je výhodné 
s vlaky, jsou hodně levné a vyplatí se 
s nimi cesta jak do řeckého Thessaloniki, 
tak třeba do Bulharska nebo Turecka.
  Bydlení v Athénách není sice úplně 
pro každého, ale já jsem měla štěstí 
na milého majitele domu, přijatelné 
prostředí i vybavení a především na 
spolubydlící. V průchozím dvoupatro-
vém domečku s balkónovou střechou 
nás bydlelo deset. Národnostně Francie, 
Polsko, Nizozemí, Litva a za mě Česká 
republika. Hodně jsme si rozuměli, 
společně jsme cestovali, vařili, chodili 
na párty, na pláž, na trhy, do divadla, na 
basketbalové zápasy, do nedalekého 
fitness i slavili naše narozeniny.
  Nejkrásnější místa, která jsme s Ro-
bertem během Erasmu navštívili, byla 
například ostrov Santorini, Mykonos 

i Aegina, také jsme cestovali do Metero-
ry, Delphi a na horu Hymmetus. Podívali 
jsme se i do Istanbulu, který nás okouz-
lil. V Athénách musíte vidět Akropolis 
i jeho muzeum, národní archeologické 
museum, chrám Dia a Hadrianův ob-
louk, historický olympijský stadion, ale 
i ten nový, Lycabettus hill, Athénskou 
akademii a knihovnu, kde se budete cítit 
jak v Harry Potterovi, národní athénské 
zahrady, náměstí Syntagma, Monastiraki 
a spoustu dalších krásných míst.
 Pět měsíců uteklo jako voda a nás 
čekaly zkoušky a loučení. Všechny 
zkoušky nebyly jednoduché, ale při 
troše přípravy to zvládne každý. Loučení 
bylo smutné, ale slíbili jsme si, že se brzy 
navštívíme. Erasmus byl tou nejlepší 
dlouhodobou zkušeností, kterou jsem 
zatím podnikla. Nejen, že jsem měla 
možnost poznat dech beroucí místa, 
novou kulturu, novou kuchyni, nový ja-
zyk a zdokonalit si angličtinu, ale hlavně 
poznat skvělé lidi z různých koutů světa. 
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Studenti řeší 
aktuální témata

CO JE TO AKADEMICKÝ PLAKÁT?
Akademický plakát představuje projekt 
zjednodušenou, snadno pochopitelnou 
formou při zachování standardní 
akademické struktury (úvod, hypotéza, 
metodologie, analýza dat, závěr), a to 
za účelem prodat práci odbornému 
publiku. Aby plakát zaujal, je kromě 
textové části velmi důležité také jeho 
vizuální a grafické zpracování. 
 V neposlední řadě je nutné umět 
zaujmout v prostředí konkurence 
ostatních a obhájit práci před 
kolegy vlastní prezentací. Cílem 
akademického plakátu není tedy 
nic jiného než učinit reklamu svému 
projektu prostřednictvím integrace 
všech faktorů, které konečný výsledek 
ovlivňují. Pro studenty marketingu, 
kteří se kromě teoretických konceptů 
učí také jak účinně upoutat pozornost 
a vyvolat reakci publika, se toto jeví jako 
ideální kombinace k získávání klíčových 
dovedností pro jejich budoucí praxi. 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ
V průběhu poslední přednášky letního 
semestru se aula v budově ve Vltavské 
proměnila v živou výstavní síň. 
Studenti prezentovali rozličná témata 
z oblasti interkulturního marketingu, 
managementu a komunikace v kontextu 

mezinárodní obchodní praxe. Bezmála 
osmdesát plakátů formátu A2 oživilo 
stěny v celém prostoru. Studenti 
prezentovali svůj projekt všem, jejichž 
pozornost dané téma přilákalo, 
diskutovali a vyměňovali si zkušenosti. 
Překvapovali své kolegy nápaditostí 
již při samotné volbě tématu i jeho 
zpracováním. V závěru prezentací sami 
studenti hlasovali o nejlepší práce, jejich 
autoři získali cenných deset procentních 
bodů ke konečné známce předmětu.
Ne všichni mohli vyhrát, soutěžilo se 
o deset nejlepších plakátů v české verzi 
a pět v anglické. 
 Přesto si studenti odnášejí cenné 
zkušenosti. Bylo patrné vysoké 
nasazení, motivace a zájem, což vyplývá 
z výpovědi jedné studentky anglické 
verze předmětu: „I am not pretending 
to win the competition but it was really 
interesting for me to investigate how 
a company can be improved.” Není 
překvapením, že při hlasování nakonec 
kromě kvalitně zpracovaného plakátu 
a jeho prezentace rozhodovala také 
volba strategicky položeného místa 
v rámci výstavního prostoru. Mnozí 
opozdilci si toto ponaučení odnášejí 
do své budoucí praxe – k profesionalitě 
práce patří také správný management 
času a zdravá dávka průbojnosti. 

Výstavu navštívil děkan Fakulty 
sociálních studií prof. Matějů a někteří 
kolegové z pedagogického sboru. 
 Ti přišli nejen z kolegiální podpory, 
ale využili také příležitosti shlédnout 
charakter a odbornou úroveň projektů 
i zhodnotit výsledky práce studentů. 
V průběhu prezentací se aktivně 
zapojovali do diskuze se studenty 
o současných tématech napříč obory 
a v neposlední řadě získali inspiraci 
pro vlastní odbornou i pedagogickou 
práci. O kvalitě zpracování projektů 
vypovídá i zpětná vazba kolegyně 
L. Knihové: „Byla jsem příjemně 
překvapena profesionalitou studentů, 
kteří na VŠFS absolvovali již bakalářské 
studium MK, což se nejvýrazněji 
projevilo nejen v celkovém pojetí úkolu, 
ale též v profesionalitě vyjadřování 
a bezchybném používání marketingové 
terminologie. V mých očích tito 
studenti úkol obhájili na jedničku." 
Multidisciplinární záběr problematiky 
oboru potvrzuje i prof. Matějů, a to 
okem sociologa a spolutvůrce vizí naší 
školy: „Debaty se studenty mě ujistily 
v tom, jak právě vzdělání emancipuje, 
aniž by vedlo ke kulturnímu 
zglajchšaltování. A protože naše škola 
je díky studentům různých národností 
a etnik docela pěkný melting pot, je pro 

Dagmar Sieglová // text i foto

Podpora interaktivních forem výuky s aktivním zapojením 
studentů do řešení aktuálních témat je v době informační 
exploze pro pedagogy stále náročnějším úkolem. Jednou 

z možností, jak studenty účinně zapojit, je volba vhodného 
formátu semestrální práce. Tento článek přináší reportáž 

o projektech studentů zakončených akademickým  
plakátem (academic poster) a jeho prezentací ve formě 

soutěžní výstavy v rámci předmětu interkulturní marketing 
a komunikace v češtině (N_IMaK) i v angličtině (NA_IMaC). 



Xadonia 03/2015 PERISKOP

sociologa laboratoří, kde lze toto vše 
pozorovat in vivo.“ 

VÝSTAVA INFOGRAFIK
Soutěžní výstava není jedinou akcí, 
která na katedře marketingu proběhla. 
V předmětu marketing sociálních sítí, 
vedeném Ladislavou Knihovou, se 
v zimním semestru 2014 v prostorách 
knihovny ve Vltavské uskutečnila 
výstava studentských projektů 
s výstupním formátem infografiky, 
která za aktivní pomoci a přispění 

vedoucího Centra knihovnických služeb 
Jana Emmera zůstala po několik týdnů 
vystavena v prostorách knihovny.
  Jednalo se také o studentskou soutěž 
s cílem demonstrovat, že studenti 
umějí pracovat s dalším inovativním 
nástrojem, který současný technický 
vývoj nabízí pro účely atraktivní 
prezentace dat. 

Z POHLEDU BUDOUCÍ PRAXE
Akce tohoto druhu ruku v ruce 
s kolegiální spoluprací, podporou 

a zájmem všech zúčastněných, svědčí 
o slibném výhledu do budoucna.  
Konkurenceschopnost absolventů 
naší univerzity na trhu práce je totiž 
do značné míry podmíněna jejich 
schopností propojit teorii s praxí, 
což znamená umění přetavit získané 
profesní znalosti v praktické 
dovednosti v oboru. 
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» Poster analýza italské vinotéky od Ondřeje Čecha

» Poster Dr. Martens od Rii Bridové získal první místo v angličtině 

» Poster Muse vs. Foo Fighters od Margarity Lapotka 

» Poster analýzy kulturních dimenzí od Darii Somové 

» Poster GoPro od Matěje Peroutky získal první místo v češtině 



EVROPSKÁ EKONOMIKA 

DLOUHODOBÁ STAGNACE?
Vědecká konference spojená s vyhlášením vítězů 
5. ročníku soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského 
pod záštitou guvernéra ČNB Miroslava Singera

Keynote speaker: Vladimír Dlouhý 
 prezident Hospodářské komory ČR  

27. listopadu 2015, Kongresové centrum České národní banky
Senovážné náměstí 30, Praha 1

 Dopolední jednání (moderuje Petr Budinský)
09:00–09:15 Zahájení konference: Bohuslava Šenkýřová, rektorka univerzity
09:15–09:35 Slovo guvernéra ČNB: Miroslav Singer
09:35–09:45 Vystoupení partnerů konference
09:45–10:00 Přestávka
10:00–10:50 Hlavní referát: Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
10:50–12:00 Odborný panel: Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR (moderátor); Miroslav Singer, guvernér ČNB;  

Martin Diviš, generální ředitel Kooperativy; František Bostl, Colosseum 

12:00–13:00  Oběd; paralelně probíhá tisková konference

 Odpolední jednání (moderuje Mojmír Helísek)
13:00–13:30 Odborné zhodnocení soutěže: Jan Frait, ČNB
13:30–13:50 Vyhlášení vítězů, předání cen: Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS
13:50–16:00 Prezentace oceněných prací: vítězové soutěže

16:00–17:00 Slavnostní raut

Zájemci o konferenci jsou povinni se on-line přihlásit nejpozději do 22. listopadu 2015 na http://www.vsfs.cz/konference.
Kontaktní osoba: Jitka Kaštánková (jitka.kastankova@vsfs.cz), tel. 255 785 727

Generální partneři

Mediální partneři

Partneři

Program

Registrace

Partneři

www.vsfs.cz/konference

Verze loga se stínem určená pro hlavičku novin

Základní verze loga v ochranné zóně

Černobílá verze loga v ochranné zóně

Barva loga

Inverzní verze loga v ochranné zóně

Pantone 287C CMYK 100 • 70 • 0 • 15 HTML XXXXXX RAL XXXX

Odborní garanti konference: Petr Budinský, prorektor VŠFS, Mojmír Helísek, prorektor VŠFS
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Vyzkoušejte si roli manažera 

v největší manažerské soutěži 

na světě

PŘIJMĚTE VÝZVU!
 Největší mezinárodní manažerská týmová soutěž na světě pro studenty a manažery.
 Počítačová simulace strategického řízení �rmy na základě rozhodnutí soutěžních týmů.
 Soutěží se v 3–5 členných týmech, které mohou být studentské, zaměstnanecké či kombinované.
 Každému týmu je přidělena jedna modelová virtuální společnost a nezbytné údaje charakterizující 
 její �nanční a ekonomický status na trhu. Počítačový software vyhodnocuje důsledky 
 vypracovaných stanovisek (řešení) týmů a stanoví konečnou bilanci (zisk – ztráty) přidělené 
 společnosti.

Proč se zúčastnit?
 Příležitost ověřit si teoretické znalosti ze školy v praxi a získat potřebné zkušenosti v klíčových 
 oblastech řízení virtuální �rmy.
 Možnost porovnat se s konkurencí ostatních týmů z řad studentů vysokých škol a manažerů.
 Studentské týmy spolupracují v rámci svých rozhodnutí s přidělenými �remními patrony a mají  
 tak možnost seznámit se s řízením �rmy, pod jejichž jsou patronátem.
 Řada účastníků v minulosti obdržela po ukončení soutěže od �remních patronů nabídku  
 zaměstnání jako přímé pokračování vzájemné spolupráce.

Termín a způsob registrace  
 Do 30. října 2015 se můžete zaregistrovat na webových stránkách soutěže.

Podmínky účasti
 Sestavit si tým a určit koordinátora
 Vyplnit životopis a motivační dopis

1. cena – Bezplatné studium MBA na VŠFS
           – Účast na mezinárodním �nále v Macau

Registrace probíhá do 30. 10. 2015 na www.vsfs.cz/gmccz.

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

www.vsfs.cz/gmccz


