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Editorial
Vážení a milí čtenáři Xadonie,
třetí letošní a současně předvánoční vydání
Xadonie je plné rozhovorů. Prostřednictvím
otázek se můžete seznámit s řadou zajímavých
osobností naší univerzity. Přední český
kriminalista a proděkan Fakulty právních
a správních studií prof. Jiří Straus nám
poodhalí taje svého řemesla i svého vztahu ke
studentům. Poznáte nového prorektora pro
zahraniční vztahy Romana Mentlíka, pod jehož
vedením univerzita ještě důrazněji rozvíjí svůj
mezinárodní potenciál. Ředitelky Bankovní akademie Dany Brdkové jsme
se zeptali, jaké to je řídit školu plnou mladých lidí, kteří se připravují na
zkoušku z dospělosti, a náš absolvent Ondřej Bačina nám poodhalil svoji
cestu za velkým úspěchem.
A zajímavý obsah najdete i na dalších stránkách. Malý životopis naší
univerzity sepsala přímo její rektorka Bohuslava Šenkýřová a možná
budete překvapeni, jaká témata v něm otevírá. Příjemný bude určitě
návrat do krásného letního dne, ve kterém se letos odehrávala naše Open
Party ve Žlutých Lázních, a dokonce zjistíte, že jsme založili malou hobby
rubriku. V premiérovém příspěvku Vám Berenika Rubešová z Kouzelných
škol poradí, jak si postavit větrník.
Doufáme, že se naše Xadonia stane příjemným průvodcem Vašich
svátečních dní a že nám zachováte svoji čtenářskou přízeň i v dalším roce.
Šťastné vkročení do roku 2017!
Vaše
Magdalena Straková
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VŠFS

Malé Curriculum vitae
Vysoké školy finanční a správní

Naše univerzita je živý organismus. Od svého zrodu prošla
obrazně řečeno "dětskými nemocemi", "adolescentními výstřelky"
i "zralým dospíváním". Nyní se připravuje na něco, co bych také
metaforicky přirovnala nejméně k doktorským zkouškám,
ne-li k habilitaci. Mám na mysli proces, který souvisí s novelou
vysokoškolského zákona a přípravou na nové akreditace.
Vedení univerzity promýšlí strategii
dalšího rozvoje v souvislosti s novými kritérii a požadavky na vytvoření
systému zvyšování kvality. Je to
povinnost všech vysokých škol a je to
o to složitější, že Národní akreditační úřad, který nahradil Akreditační
komisi, a dokonce ani MŠMT, nemá
ještě ve všech postupech zcela jasno.
Naše univerzita ale v tomto smyslu
nezačíná na "zelené louce". O zvyšování a kontrolu kvality všech procesů usilujeme dlouhodobě. Přesto
rozhodně máme co zlepšovat. Pokud
mám zmínit alespoň některé činnosti, které považuji za rozhodující a ve
kterých očekávám výraznější změny,
musím na prvním místě jmenovat
kontrolní mechanismy.
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY JAKO NUTNÁ
PODMÍNKA ÚSPĚCHU
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Nový vysokoškolský zákon a změny
v akreditačních procesech přinesly
v první fázi zdánlivě klid do řad vy-

Cílem je maximálně
efektivní využití
lidských i finančních
zdrojů …
sokých škol. Akreditace oborů
byla „automaticky“ prodloužena
do 31. srpna 2019. Omyl. Pokud
nebudou vysoké školy – tedy i naše
– intenzivně pracovat na zkvalitnění
vnitřního akademického prostředí,
pravděpodobně u akreditací neuspějí. To bude znamenat, že po dobu
dvou let tento studijní program
(dnes obor) nemohou znova před-

kládat. Zvýšené nároky jsou kladeny
zejména na akademické pracovníky,
kteří budou v akreditačních spisech uvedeni jako garanti. Týkají se
zejména publikační činnosti a vědecko-pedagogické kvalifikace.
Ke zvýšení kvality řízení a kontroly
důležitých procesů jsme zavedli před
pár lety tzv. Osobní listy akademických pracovníků (týkají se běžného
akademického roku) a Plány osobního rozvoje (cca na 3 roky), které
zahrnují hlavně záměry v publikační
činnosti. Vycházejí z pozice, kterou
akademický pracovník zastává –
od asistenta po profesora a také
z požadavků na odborné garanty
studijního programu či předmětu
(zjednodušeně řečeno). Každoročně
se samozřejmě před začátkem akademického roku evaluují a jsou podkladem pro výši mzdy. Po každém
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semestru probíhá kontrola a podle
výsledku jsou eventuálně vypláceny
odměny. Posílili jsme personálně
odbor vědy a výzkumu o nového
ředitele a budeme požadovat, aby
akademičtí pracovníci včas a správně
zadávali do systému svoje publikační výstupy. Ve stejné periodě také
probíhá hodnocení pedagogické
činnosti studenty prostřednictvím
anonymních anket. Jejich výsledky
jsou dlouhodobě sledovány a slouží
rovněž k ohodnocení pedagogů.
Značná pozornost je věnována
přípravě projektů. Univerzitní výzkumné centrum poskytuje metodologickou a metodickou pomoc
řešitelům, organizuje semináře, na
kterých jsou jednotlivé připravované
projekty prezentovány a hodnoceny.
Cílem je maximálně efektivní využití
lidských i finančních zdrojů a zajištění maximálně možné úspěšnosti
při jejich podání. To platí nejen pro
vnější zdroje, ale i Interní grantovou
agenturu.
PODVÁDĚT SE NEVYPLÁCÍ
Další oblastí, kde chceme dosáhnout výrazného zlepšení, je proces
zadávání, vedení a obhajování
závěrečných prací včetně kontroly
plagiátů. Budeme kontrolovat a trvat
na dodržování vnitřních předpisů,
které se týkají vedení a oponování
závěrečných prací. Ani pedagog nesmí podvádět a vykazovat konzultace face to face, když se nekonají. Jen
tak dosáhneme větší kvality bakalářských a diplomových prací, budeme
si jisti autorstvím a zabráníme nebo
aspoň snížíme plagiátorství.
Naše univerzita jde v této snaze ještě
dál. Aktivně se snažíme odhalovat
i ty, kteří se "živí" prodejem nejrůznějších textů našim studentům. Jsou
tak drzí, že svou „práci“ inzerují i na
našem facebooku.
A rozhodně to nejsou, jak si mnozí
myslí, jen zahraniční studenti, kteří
se uchylují k usnadnění si práce.
Často proto, že si nejsou jisti českým
jazykem. Tyto „firmy“ se specializují – některé na zahraniční, jiné na
české studenty. V odhalování těchto
podvodů budeme neúprosní. Na náš
podnět provedla na začátku letošního akademického roku Masarykova
univerzita zásah do systému na odhalování plagiátů. Identifikovali jsme
technické zásahy tvůrců plagiátů do

textu, které nebyl systém do té doby
schopný rozpoznat.
A tak z 98% ukázal pouze 3-5%
shodu. Tento nedostatek je již odstraněn. Studentům, kteří se nechají

V odhalování těchto
podvodů budeme
neúprosní.
zlákat lehce zpracovanou a koupenou závěrečnou prací, budeme i nadále neúprosně ukončovat studium.
Uděláme všechno proto, abychom
osoby páchající trestnou činnost dostali před soud. Troufnu si tvrdit, že
tato „zhoubná nemoc“ napadá téměř
všechny vysoké školy a ne každá se
k ní staví tak čelem jako naše univerzita.
MEZINÁRODNÍ ROZMĚR
UNIVERZITY
Svůj neúplný výčet oblastí, ve kterých chceme zaznamenat výrazný
rozvoj, doplním ještě mezinárodními aktivitami. Třebaže nebo právě
proto, že na VŠFS studuje více než
1100 zahraničních studentů, musíme
do výuky zejména oborů vyučovaných anglicky zapojit více než dosud
zahraniční odborníky.
Naopak díky programu Erasmus+
vysíláme naše akademické i neakademické pracovníky na stáže na
zahraniční univerzity. To samozřejmě
vyžaduje vedle vysoké odbornosti
také výborné jazykové vybavení. Pro
zájemce z vlastních řad organizuje-

Na zimní a letní
školy i semestrální
studia se rok od roku
hlásí vyšší počet
studentů.

dentů. Na zimní a letní školy i semestrální studia se rok od roku hlásí
vyšší počet studentů. Jsou z Evropské unie, Ameriky i Asie, celkem
z 50 zemí světa všech kontinentů
(kromě Austrálie a Antarktidy).
Snažíme se pro ně zajistit nejen
vysoce kvalitní výuku, ale také jim
vytváříme perfektní podmínky ke
studiu. Individuální podpora, pomoc
při jakýchkoli problémech, stravování, ubytování apod. je naším standardem. Kapacita nově vybudovaného
Campusu VŠFS k jejich ubytování
už letos zdaleka nestačila. Příští rok
v něm ubytujeme pravděpodobně
jen čínské studenty, kteří studují
v programu Triple Degree – česko-čínsko-americkém vzdělávacím
projektu.
NOVÉ STUDIJNÍ STŘEDISKO
Velkou výzvou je samozřejmě
budování nového studijního střediska v Karlových Varech. Letos jsme
poprvé zahájili výuku pro téměř 250
studentů. Akademický rok byl úspěšně zahájen, rozběhla se Univerzita
třetího věku a do vánoc se sejde
Regionální rada. Věříme, že v průběhu dalších měsíců o sobě dáme ještě
víc vědět a počet nových studentů
v příštím akademickém roce ještě
výrazně vzroste.
Je toho hodně, co musíme v relativně krátkém čase stihnout. Práce,
kterou děláme, nikdy nekončí, každý
rok je trochu stejná a přitom pokaždé i jiná. Největší radostí je setkávání se se studenty, kteří mají zájem
něčemu se naučit. Když se s nimi
po ukončení studia potkáváme
a vidíme, že jsou v životě úspěšní.
Náš úspěch proto bude záviset na
profesionalitě a loajalitě nejen managementu, ale i všech zaměstnanců. Jsem přesvědčena, že takoví na
naší univerzitě z 99 % jsou. Tak teď
už chybí jen říct: Jdeme na to!

me jazykové kurzy, což se nám vrací
v podobě jimi získaných zahraničních zkušeností. Právě o zahraniční
stáže výrazně roste zájem ze strany
studentů i zaměstnanců, a to mě
velmi těší. Vyjíždějí do téměř 20 zemí
světa. A platí to i v opačném směru.
Zájem o studium na naší univerzitě
roste i ze strany zahraničních stu-
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Studenta
vnímám jako
pochodeň,

kterou
je třeba
zapálit

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

S prof. Jiřím Strausem přišla na Vysokou
školu finanční a správní významná posila.
Tento přední český kriminalista patří
k nejvýraznějším postavám oboru nejenom
u nás, ale i v Evropě. Jen pro zajímavost,
jeho jméno se jako ikona české kriminalistiky
v oblasti forenzní biomechaniky objevuje
dokonce i v televizních seriálech.
Pozorní diváci seriálu Vraždy v kruhu
mohli již několikrát zaslechnout, jak
se kriminalisté domlouvají na využití Strausovy metody. Studenti jeho
přednášky milují nejenom pro jeho
nesporné odborné, ale i lidské kvality,
jemný humor a moudrost, která z něj
vyzařuje. Stojí v čele Fakulty právních
a správních studií, kde má v pozici
proděkana na starost výzkum a publikační činnost.
Vaše jméno je spojováno s aktivním výkonem kriminalistiky, patříte
bezesporu k evropské špičce. Byla pro
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Vás cesta do akademického prostředí
samozřejmostí?
Myslím, že ano. Po studiích na vysoké
škole jsem byl interním doktorandem
na Katedře biomechaniky, anatomie
a antropomotoriky na FTVS UK. V té
době jsem poznal v práci v biomechanické laboratoři tým špičkových
kriminalistů, mimochodem jsem
se seznámil s prof. Poradou, a měl
jsem to štěstí, že jsem byl mezi tuto
komunitu přijat. Od počátku jsem se
pohyboval v akademickém prostředí.
Ve své profesi se zaměřuji na rozvoj
teoretických otázek kriminalistických

stop a kriminalistické identifikace
a rozvojem kriminalisticko-technických metod. Ve vědecké oblasti se
zaměřuji na obor forenzní biomechaniky při odhalování trestných činů,
v němž jsem byl jmenován soudním
znalcem.
Čím Vás zaujala právě VŠFS, že jste se
rozhodl stát se členem našeho týmu?
VŠFS má velmi dobrý zvuk mezi vysokými školami, osobně považuji VŠFS
za jednu z nejlepších a nejkvalitnějších soukromých vysokých škol v ČR.
Velmi mě oslovil tvůrčí a vizionářský
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Je lepší se
opotřebovat,
než zrezivět

duch školy, dynamický rozvoj, přístup
ke studentům, systém organizace
vnitřních procesů školy a soustavný
tlak na kontinuální rozvoj kvality
pedagogické a vědecké práce.
Velmi oceňuji odvahu vedení VŠFS
pustit se do akreditace nových studijních oborů – Kriminalisticko právní
specializace a Bezpečnostně právní
studia. Jsem přesvědčen, 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.

škol v zahraničí a i v tomto srovnání
Vysoká škola finanční a správní zcela
obstojí.

Vzhledem k Vašim zkušenostem
můžete dobře srovnávat VŠFS s jinými
vysokými školami. Kde vidíte její slabiny a silné stránky?
Srovnávat je někdy velmi obtížné,
každá vysoká škola je orientována
na různé studijní programy, vysoké
školy mají svojí tradici a vnitřní řád.
Odlišná je úroveň např. na technických školách, např. na VŠCHT a jiná
na právně nebo ekonomicky zaměřených vysokých školách. Pokud bych
měl srovnat VŠFS s jinými školami
(soukromými, veřejnými i státními mám osobní zkušenosti), tak úroveň
VŠFS je bezesporu na přední pozici.
Poznal jsem kvalitu několika vysokých

Povedlo se Vám obklopit se i řadou
dalších skvělých kolegů, pravidelně
pořádáte i mezinárodní konference.
Jaké máte v tomto směru na VŠFS
ambice?
Před dvěma lety jsme uspořádali
první ročník vědecké konference na
téma “Trestně právní a kriminalistické
aspekty dokazování”. Nyní již připravujeme třetí ročník. Naše ambice je
zkvalitňování témat a vhodný výběr
přednášejících, a tím dostat konferenci na špičkovou mezinárodní úroveň.
Uvědomuji si, že to lze pouze cestou
trpělivé práce a uvážlivého výběru témat kvalitních přednášejících. Kromě
mezinárodní konference pořádáme

Ve vedení relativně nové Fakulty právních a správních studií máte na starost
výzkum a publikační činnost. V čem
vlastně spočívá tato část Vaší práce?
Moje funkce spočívá v organizaci
a řízení vědy, publikací, organizaci
konferenci, workshopů a obecně
v iniciaci rozvoje vědy na fakultě.
Rozvoj vědy úzce souvisí s publikační
činností. Kvalitní publikace a vědecké studie mohou vzniknout pouze
na základě kvalitního vědeckého
bádání, a to jak teoretického, tak
empirického.

každým rokem dva až tři workshopy
a odborné semináře.
Vaším životem projdou desítky
studentů ročně, kdybyste jim mohl
předat jen jednu radu, poznatek, co by
to bylo?
Necítím se povolaný k tomu něco
radit studentům. Budu rád, když se
studenti nechají inspirovat mými
přednáškami a odbornými diskusemi.
Rád bych byl studentům inspirací,
partnerem v poznání a vědeckém
dialogu. Jediné, co jim snad mohu
předat, je otevřít jim „knihu“ poznání,
přivést a zapálit je ke studiu. Dobrý
pedagog chápe studenta ne jako
nádobu, kterou má naplnit, ale jako
pochodeň, kterou má zapálit.
Kriminalistika je nesmírně složitý
a jistě i emočně náročný obor, na
univerzitě potom musíte činit celou
řadu důležitých rozhodnutí. Kde a jak
relaxujete?
Moje práce mě zcela pohlcuje a prolíná se s mým volným časem. Nemám
hranice mezi prací a volným časem.
Myslím, že to má tak nastavené každý,
kdo dělá svou práci rád, s nadšením,
vidí smysl svého počínání a upřímně
se snaží něco dobrého vytvořit. Tvůrčí
vědeckou práci, psaní odborných
článků a knih tvořím především v tzv.
volném čase, tj. po večerech a víkendech. Naštěstí mě moje práce baví,
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a vidím v ní smysl. Řídím se myšlenkou „Je lepší se opotřebovat, než
zrezivět“.
Hlavu si čistím především sportem,
nejraději rekreačním během. Už od
studií na vysoké škole jsem si oblíbil
rekreační běh, jogging, a postupem
doby se mi pravidelný běh stal součástí života, prostředek regenerace.
Po běhu mám zcela jiný náhled na
svět, řada problémů se mi zdá marginální a získám potřebný optimismus.
Ti, co běhají, mi jistě rozumí. V posledních 10 letech jsem běžel několik
maratonů a půlmaratonů. Samozřejmostí je pražský maraton, ten běhám
pravidelně každý rok. Ale běžel
jsem také třeba v Bristolu, Bathu,
Lausanne, Stockholmu, Reykjavíku,
Norimberku, Paříži. Vrcholem pro mě
byl zatím maraton v New Yorku v roce
2016. Běh je pro mě hobby a dobrá
přijatelná droga.
Ve své profesi kriminalisty se vlastně setkáváte s negativní stránkou
lidské povahy. Přesto Vás vždy vidíme
s úsměvem a dobře naladěného,
dokonce mám pocit, že i radostně vítajícího vše, co Vám život na univerzitě
přináší. Jak to dokážete?
Jsem životní optimista a řídím se motem „Co mě nezabíjí, to mě posiluje“.
Negativní stránky kriminalistické
problematiky a trestných činů obecně
neberu nijak tragicky. Je to stejné
jako chirurg, který provádí operaci.
City, projevování emocí a empatie
s pachatelem trestného činu, ale
i s obětí trestného činu, musí jít
stranou a nelze je spojovat s reálným
životem. Místo činu je pro mě vědecký problém, stejně tak i oběť nebo
pachatel. Ve forenzní biomechanice
se dívám například na rozbitou hlavu
oběti nebo místo dopadu mrtvoly
jako na vědeckou rovnici a hledám
její řešení. Zajímají mě primárně
mechanické podmínky pro vznik
traumatu a snažím se rozkódovat
biomechanický průběh trestného
činu a predikovat podmínky vzniku
zranění.
Kriminalisté jsou velmi často vnímáni jako lidé, kteří život vidí jako
podmíněný mnoha neovlivnitelnými
okolnostmi. Je něco, čemu byste dal
absolutní hodnotu, nebo se přidržíte
hesla, že vše je relativní?
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Podle mých životních a profesních
zkušeností vím, že vše je relativní.
K životu patří změna a z každé změny
si lze vzít to lepší. V kriminalistice
hraje důležitou roli náhoda. V této
souvislosti si dovolím malou „kriminalistickou“ úvahu. Laické veřejnosti by
se mohlo zdát, že je možné spáchat
dokonalý zločin, vždyť řada vražd je
nevyřešena a pachatelé unikají trestu.
Ovšem za to může spíš náhoda než
dokonalost jejich zločinu. Dopustit se
vraždy, to je jako hrát ruskou ruletu
– nikdo si dopředu nemůže být jistý,
že jeho plán, byt seberafinovanější,
bude korunován úspěchem. Spáchat
dokonalou vraždu je možné jen teoreticky nebo na stránkách knih či ve
filmu. Prakticky to v dnešní době není
možné. V kriminalistice platí jedno
velice známé pravidlo – čím je plán
komplikovanější, čím je vztah mezi
vrahem, obětí a prostředím vraždy
silnější, tím větší mají kriminalisté
naději, že se jim podaří najít indicie,
které budou moci využít.
Dokonalá vražda v pravém slova
smyslu, to je zločin, který neexistuje,
je to zločin, o kterém se prostě neví.
Je to vražda, která nikomu ani nepřipadla na mysl, protože se jejímu autorovi podařilo vyvolat dojem, že je to
úmrtí mimo veškeré podezření, ať už
byla příčina jakákoliv – sebevražda,
nemoc, nebo náhlé úmrtí. Lékař vydá
povolení k pohřbu, policie nevidí
žádný podezřelý motiv (v případech
zdánlivé přirozené smrti není ostatně
ani upozorňována). Jinak řečeno, za
každou smrtí se může skrývat dokonalá vražda.
Svého času jsme na rozhlasových
vlnách mohli slyšet nesmírně zajímavý
pořad o starých kriminálních případech. Mnozí čtenáři jistě zaznamenali
i Vaše řešení vraždy Jana Masaryka
nebo rekonstrukci slavného případu,
který známe jako „Studnu“. Co Vás
přivedlo k odkrývání dávno minulých
činů? Je v tom zvědavost vědce, nebo
touha po odkrytí pravdy, i když třeba
už nebude koho potrestat?
V těchto zmíněných případech mě
zajímal obojí pohled. Musím přiznat,
že více převažuje pohled vědce.
Historické případy jsou atraktivní
svojí obecnou známostí a mě zajímá
možnost malého poodkrytí nových
pohledů s využitím forenzní biome-

chaniky, ta to relativně mladá forenzní věda nebyla v době vyšetřování
zmíněných případů známá. Případ
„Studna“ přinesl nový pohled na
reálnou kriminalistickou verzi, která
nebyla dostatečně prověřena.
V obou případech jsem využil metodu počítačové simulace SW Virtual
Crash 3 a bylo možné velmi reálně simulovat podmínky klíčové pohybové
činnosti. Počítačová simulace pohybu
pachatele a oběti obohacuje poznání
o nový prvek a umožňuje provádět ve
virtuálním světě počítačové modelování, které by v reálu nebylo vůbec
možné. Pachatel se v těchto kauzách
samozřejmě neodhalí, přesto slouží
takové případy k obohacení současné
kriminalistiky a také slouží k dobré
propagaci kriminalistiky a vědeckého
rozvoje forenzních věd.
Jen pro dokreslení chci uvést, že
jsem se podílel na případu vraždy
mladé stopařky, kde pachatel byl
odhalen a odsouzen (na 10 let) po 18
letech. Tento případ dává naději, že
i současné dosud nevyřešené trestné
činy mohou být dříve nebo později
odhaleny, a to právě díky neustálému
zdokonalování forenzních metod.

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
je přední evropský kriminalista
a forenzní biomechanik. Je
proděkanem pro výzkum
a publikační činnost Fakulty právních
a správních studií a současně
i garantem oboru Kriminalisticko
právní specializace na Vysoké škole
finanční a správní. Letos již potřetí
spolupořádá na půdě univerzity
mezinárodní vědeckou konferenci
Trestně právní a kriminalistické
aspekty dokazování. Ve vědecké
oblasti se prof. Straus zaměřuje na
obor forenzní biomechaniky při
odhalování trestných činů, v němž byl
jmenován soudním znalcem.
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Univerzita nabízí
mnoho možností,

jde o to je využít

redakce // rozhovor
archiv redakce // foto

Pro Vysokou školu finanční a správní je oblast
zahraničních vztahů mimořádně důležitá, vždyť celá
čtvrtina našich studentů přichází ze zahraničí, máme
navázány celé řady zajímavých spoluprací, naše univerzita
byla iniciátorem unikátního česko – čínsko – amerického
projektu Triple Degree, díky němuž u nás studuje okolo
50 čínských studentů a toto číslo ještě naroste.
Na pozici prorektora pro zahraniční
vztahy je od letošního září Roman
Mentlík. Položili jsme mu několik
otázek.
Začneme zcela tradičně. Jak jste se
potkal s naší univerzitou?
Jak říká klasik, to je velmi dobrá otázka… Možná to řadu čtenářů překvapí,
ale s týmem Vysoké školy finanční
a správní jsem se začal potkávat ještě
před založením školy jako takové. Od
samého začátku jsem totiž s větší či
menší frekvencí spolupracoval jako
lektor nejdříve s Bankovní akademií a následně s univerzitou. Navíc
v takřka denním kontaktu jsem s VŠFS
v posledních letech i díky tomu, že

jsem zahájil doktorské studium oboru
Finance. A aby toho nebylo málo,
současně také přednáším.
Studenti se se mnou mohou potkávat ve dvou hlavních předmětech:
„Public finance“ a „Financial services“
a jak je již z názvu zřejmě, oba tyto
předměty učím v angličtině.
Je tedy zřejmé, že s univerzitou Vás
toho pojí hodně, přesto se zde nyní
ocitáte ve zcela jiné roli a hlavně z jiného úhlu pohledu. Podělte se s námi
o Vaší vizi a vůbec směřování VŠFS
v oblasti zahraničních vztahů.
Jak asi čtenář ještě pochopí z dalších
řádků, zahraniční aktivity a vztahy
jsou mi velmi blízké. Proto jsem byl

nabídkou rektorky univerzity na nově
zřizovanou pozici prorektora pro zahraniční vztahy velmi potěšen. A zde
je na místě, abych vyzdvihnul práci,
která v této oblasti už byla díky vedení univerzity v čele s rektorkou Bohuslavou Šenkýřovou a prorektorem
Petrem Budinským vykonána, protože
vytvořila stabilní základnu, na níž se
můžeme dále intenzivně rozvíjet.
A stejně tak si musíme uvědomit,
že změny vyvolané vysokoškolským
zákonem, které brzy pocítíme třeba
v podobě přeměny studijních oborů
na nové koncipované programy,
významně posilují roli zahraniční
spolupráce. Zahraniční aktivity totiž
nepochybně budou důkladně posuzo-
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vány, protože se stávají významným
hodnotícím kritériem kvality.
Ale abych se vrátil k Vaší otázce,
k hlavním cílům a úkolům. Je to
jednoznačně další rozšíření aktivit
naší univerzity na mezinárodním poli,
a to nejen v oblasti výměny studentů
a s tím souvisejících a na to navazujících programů, ale velký důraz
bude kladen i na výměnu zkušeností
a lektorů v akademické oblasti a to
oboustranně: nejenom zahraničních
přednášejících na naší univerzitě, ale
i formou stáží našich akademických
pracovníků v zahraničí. Jsem přesvědčen, že z toho budou profitovat
zejména naši studenti.
Abychom v rámci zahraničního
útvaru byli schopni tyto požadavky
naplnit, přecházíme na standardní
procesní řízení, což by opět mělo vést
k jednodušší a účinnější komunikaci
jak uvnitř univerzity, tak i navenek.
Zaměřujeme se na zintenzivnění spolupráce se stávajícími partnerskými
univerzitami – CityU v Seattlu, CETYs
v Mexiku a CUFE v Changchunu.
Kromě těchto se chceme více zapojit, a už v tom podnikáme konkrétní
kroky, i do dalších – mezinárodních
programů – například K2 v rámci
Erasmus+. Záměrně výše uvedené
věty říkám v přítomném čase, protože
v řadě oblastí nejen plánujeme, co
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budeme dělat, ale již to aktivně děláme.
Jako příklad mohu uvést stáže akademických pracovníků ve Španělsku,
Itálii, Polsku, připravujeme návštěvu
Anglie. To vše v rámci programu Staff
mobility Erasmus+. Věřím, že se to
brzy odrazí v naší každodenní praxi.
Ostatně, pokud mohu, rád bych tuto
otázku zakončil apelem na Vaše čtenáře. Každý, kdo by se chtěl zapojit
do našich mezinárodních aktivit, má
své vlastní nápady a náměty, je velmi
vítán. Naše univerzita nabízí unikátní
možnosti uplatnění na mezinárodním
poli, TĚĎ JDE JEN O TO, JE VYUŽÍT.
A Váš osobní život a koníčky, pustíte
nás i do této oblasti svého života?
Určitě s tím nemám problém. Jsem
ženatý (poprvé), mám dospělého
syna a dceru, kteří shodou okolností v letošním roce úspěšně ukončili
vysokoškolská studia, a dnes jsou již
plně zapojeni v pracovním procesu.
Bydlíme v rodinném domě v Praze 10.
Stmelovacím prvkem naší rodiny je
náš staffordšírský bulteriér Richi. Ve
volném čase, kterého mám podstatně
méně, než bych chtěl, se věnuji chalupaření, jezdím na motorce, rád řídím
auta a ta silná obzvlášť. A nesmím
zapomenout na cestování a poznávání jiných kultur.

Ing. Roman Mentlík, narodil se
v roce 1964 v Lounech, do Prahy
přišel studovat zahraniční ekonomiku
a vztahy na VŠE. Po studiu krátce
působil v oblasti kamionové
a kontejnerové dopravy, velmi záhy
však změnil obor na bankovnictví.
Působil v ČNB, Komerční bance,
WestLB Dussseldorf, České spořitelně,
eBance nebo v Konsolidační bance.
V roce 2008 jej oslovila významná
poradenská firma PWC a on se
začal věnovat oblasti poradenství.
Bankovní sektor však nikdy neopustil,
protože se podílel na řadě unikátních
projektů právě v této oblasti. Jeho
jméno lze spojit i s působením ve
firmách jako je Logica a IBM, kde na
pozici ředitele pro finanční instituce
působí dodnes. Od září 2016 je
prorektorem VŠFS pro mezinárodní
vztahy.
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Projekt Triple Degree
získává pozornost doma i v zahraničí

Roman Mentlík // text
Tony Košař // foto

Jak asi většina čtenářů ví, naše
univerzita iniciovala v roce 2012
dlouhodobý projekt třístranné
spolupráce mezi VŠFS,
Changchun University of Finance
and Economics (provincie Jilien,
Čína) a The City University
of Seattle (Seattle, USA).
Tzv. Triple Degree jako zcela ojedinělý projekt univerzitní spolupráce zapojuje čínské studenty do
česko-amerického vzdělávacího
programu. Ve své úvodní fázi byl
program velmi pečlivě připravován
a konzultován odborníky ze všech
tří zúčastněných zemí.
První skupinu čínských studentů
jsme v Praze přivítali v záři roku 2015.
Dokladem úspěšnosti celého projektu je skutečnost, že letos v záři tito
studenti nejen pokračují ve svém
studiu na naší univerzitě již druhým
rokem, ale zároveň začala svoje
studia skupina druhá, takže v součas-

né době máme v prvním a druhém
ročníku bakalářského studia okolo 50
čínských studentů. A jako mimořádný
úspěch vnímáme to, že čtyři studenti
z nyní již druhého ročníku mohou,
díky svým velmi dobrým výsledkům a schopnostem, paralelně začít
studovat i program MBA. Ukazuje se,
že se při dobré motivaci tito studenti
mohou velmi rychle adaptovat na evropské podmínky života a studia. Na
druhou stranu se jasně potvrdilo, že
cesta k úspěchu vede jen přes velmi
dobrou znalost angličtiny.
První rok realizace projektu Triple
Degree byl ovšem výzvou nejenom
pro naše čínské studenty, ale také

pro celý tým zahraničního oddělení.
Mimo jiné například řešili (a úspěšně
vyřešili) všechny vízové komplikace,
a to díky vynikající spolupráci jak
s Ministerstvem vnitra, tak českou
ambasádou v Pekingu. Jako zlomový
bod projektu lze nazvat i otevření
Campusu VŠFS na Žižkově, u kterého
se mezi námi vžilo pojmenování „China town“, kde bydlí právě naši čínští
studenti a spolu s nimi i studenti
zapojení do programu Erasmus+. Vnímali jsme jako důležité, že Campus
při příležitosti imatrikulace nových
čínských studentů osobně navštívil
i český velvyslanec v Číně Bedřich
Kopecký.
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NÁVŠTĚVA CHANGCHUNGU
Ještě před samotným příjezdem
studentů v září letošního roku navštívili Changchunskou univerzitu
prorektor pro vzdělávací činnost
Petr Budinský a prorektor pro mezinárodní vztahy Roman Mentlík. Po
jejím skončení bylo zřejmé, že tato
návštěva posunula spolupráci mezi
oběma našimi univerzitami na další
úroveň. Vedle semináře na téma
Eurozóna a její ekonomika, kde

vystoupil P. Budinský, představili
oba naši zástupci detailně projekt
Triple Degree, a to více než 3 500
studentům a jejich rodičům. Při této
příležitosti byl P. Budinskému udělen čestný titul „visiting professor“.
VŠFS se následně prezentovala na
tzv. „welcome day“, který univerzita
pořádá pro nově nastupující studenty a jejich rodiče. VŠFS měla vlastní
stánek, který byl tematicky věnovaný právě programu Triple Degree.

ČÍNSKÁ DELEGACE V PRAZE
Už zmiňovaná imatrikulace čínských studentů se opět konala ve slavnostním duchu
a za účasti čínské delegace v čele s paní
Chen Xueying, viceprezidentkou CUFE,
a profesorem Chen Quan. Čínští hosté se
zdrželi několik dní a vedle přijetí u rektorky
a slavnostní imatrikulace si prohlédli školu,
Campus i Prahu. Zdá se, že se návštěva Prahy stává součástí tradice, kterou si projekt
Triple Degree postupně buduje.
ČESKO-ČÍNSKÉ
INVESTIČNÍ FÓRUM
Projekt Triple Degree si ovšem získává pozornost i zde v České republice. Důkazem je velký zájem, který
vzbudilo vystoupení rektorky na
jedné z hlavních panelových diskusí
v rámci Česko-čínského investičního
fóra. To se pod záštitou prezidenta
Zemana konalo 14. a 15. listopadu
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2016 přímo na Pražském hradě. Při
této příležitosti uvedla rektorka
univerzity Bohuslava Šenkýřová, že
„Projekt Triple Degree nabízí firmám,
které chtějí působit v ČR nebo v
Evropě, vysoce kvalifikované odborně i jazykově připravené manažery
se znalostí místního i amerického
prostředí. Takový projekt nerealizuje
žádná jiná univerzita v ČR.“
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Poznávacím znamením

Komentovaná prohlídka Prahy

letních škol je nadšení a kreativita

Petr Částka // text
Lucie Finová, Petr Částka, Tony Košař // foto

Může se zdát, že během letních prázdnin jsou budovy VŠFS
opuštěné, ale opak je pravdou. Přestože naši studenti měli
prázdniny, výuka v budově na Estonské pokračovala v ryze
mezinárodním duchu. V plné práci jsme tak mohli zastihnout
studenty hned z několika zahraničních univerzit.
Tým zahraniční spolupráce, který
koordinoval Petr Částka, přivítal již
posedmé studenty z naší nejvýznamnější partnerské univerzity
City University of Seattle. Jako
mimořádně úspěšný můžeme vyhodnotit i letošní pobyt 21 studentů z High School patřící pod CETYS
University. Celkem 63 studentů tak
podniklo cestu přes půl světa, aby
získalo nejenom studijní, ale i kulturní zkušenosti z České republiky
a vlastně celé Evropy.
SUMMER SCHOOL ZAČÍNÁ
Po prvních a trochu hektických dnech
posledních příprav a běhání na letišti
s cedulkou „VŠFS Summer Program
2016“ se všichni studenti úspěšně

a pohodlně ubytovali v nově zrekonstruovaném ubytovacím zařízení
univerzity nazvaném CAMPUS VŠFS
na pražském Žižkově.
Prvním bodem programu bylo
setkání studentů a jejich doprovodu se
zástupci naší univerzity v Kongresovém
centru VŠFS při slavnostním zahájení.
Studenti se seznámili s prostředím, ve
kterém se budou pohybovat, a s plánem aktivit, který pro ně tým zahraniční
spolupráce připravil. „Kromě výukového programu zaměřeného na ‚Project
Management’ a ‚Czech and European
history and culture’ studenty čekala
řada kulturních akcí a exkurzí v národních i nadnárodních společnostech“,
uvedl k programu Petr Částka. V prvních
dnech se uskutečnila návštěva me-

xické ambasády, studenti absolvovali
team buildingové aktivity a prohlédli
si krásy Prahy s odborným výkladem její bohaté historie. Od prvních
dní sociální sítě doslova zaplavily
fotografie studentů a jejich nadšení
z „evropského dobrodružství“ začalo
být zřejmé.
Samotná výuka, tedy důvod pobytu
studentů v Praze, byla garantována
zkušenými lektory jak z naší univerzity, tak z partnerské City University
of Seattle. Za všechny jmenujme
např. Simona Gordon-Smitha, Luca
De Ceuster nebo Petra Davida, který
studentům představil českou a evropskou kulturou a historii.
V průběhu výuky se letos studenti
věnovali projektu „Jak propagovat
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město a přilákat více turistů“. Studenti kompletně zpracovali projekt
a vytvořili video upoutávku, kterou
během finálních prezentací představili. Vznikly opravdu zajímavé prezentace, za zhlédnutí určitě stojí mnoho
z nich, čtenáři si na YouTube mohou
najít třeba video s názvem „More than
Krowns“.
DOPROVODNÝ PROGRAM
V letošním ročníku letních škol navštívili
studenti Český Krumlov a Kutnou Horu,
kde se seznámili s bohatou historií
těžby stříbra. Během návštěvy Českého
Krumlova a jeho dominanty – zámku,
který studenty oslovil svou historií
a malebností, si vyzkoušeli sjezd Vltavy
na raftech. V Kutné Hoře byli uchváceni
prohlídkou stříbrných dolů, katedrálou
sv. Barbory a doslova s otevřenými ústy
stáli v Kostnici a pozorovali skutečné lidské kosti a naslouchali historii
mrtvých. Největší atrakcí během letních
škol ovšem byl víkendový poznávací zájezd do Vídně. Kromě okružní prohlídky
města měli studenti možnost navštívit
zajímavé památky a zavítali i do paláce
Schönbrunn. V rámci doprovodného
programu skupina navštívila firmu

TPCA – Toyota Peugeot Citroën Automobile, kde přednáška o společnosti
a samotná prohlídka montážní linky
v malém vláčku sklidila velký úspěch.
Dalším zážitkem byla návštěva restaurace Las Adelitas, která byla založena
přistěhovalcem z Mexika a začínala
rozvozem jídla na objednávku prostřednictvím MHD. Podnik rostl extrémním
tempem a v dnešní době patří se třemi
pobočkami k nejlepším restauracím
s mexickým jídlem v Praze.
Aby si studenti odvezli domů co
nejvíce vzpomínek, zorganizoval pro ně
tým zahraniční spolupráce také noční
prohlídku Prahy, návštěvu muzea Alfonse Muchy, návštěvu hokejového utkání,
kina a mnoho dalších aktivit.

obav, že nadšení a temperament
mexických studentů podnik „zboří“.
Během večera pak vystoupili žongléři,
kejklíři a polykači ohně.
Summer School 2016 byl nezapomenutelný a obohacující zážitek
nejen pro zahraniční studenty, ale
i pro naši univerzitu. Všichni, kdo se
podíleli na její organizaci, se zájmem
sledovali motivaci, nadšení, skvělou
práci a kreativitu všech účastníků. Je
to jistě příslibem budoucích úspěšných letních škol.
V současné době tým zahraniční
spolupráce připravuje letní školy
2017, na partnerských univerzitách
po celém světě se konají jejich prezentace a nábor studentů. Na další
ročník se tedy můžeme těšit již nyní.

VŠECHNO MÁ SVŮJ KONEC
Po zajímavých a ovšem také náročných třech týdnech nastal čas se
rozloučit. Studenti při slavnostním
zakončení obdrželi certifikáty. Neformálně se pak rozloučili s Prahou
a naší univerzitou večeří ve středověké krčmě U krále Brabantského.
Už přípitek, po němž létaly sklenice
vzduchem a který patří k typickým
atrakcím krčmy, zbavil organizátory

The Summer program was simply amazing. I am so glad our students could come
to VSFS, Prague and experience such
a beautifully country with rich history and
so many nice places. I had rich interpersonal and cultural exploration experiences as well as inspiring academic and
business lessons, and I believe the
students would all say the same.

Český Krumlov, návštěva zámku, města a spousta fotek

Koncert mexického orchestru v Betlémské kapli se
studenty CityU

Studenti využili krásného počasí v Kutné Hoře
k odpočinku

Poprvé v životě na hokejovém zápase

Výlet do Kutné Hory, společnosti TPCA a návštěva
dolů, Kostnice i chrámu sv. Barbory

Slavnostní zahájení na půdě VSFS za přítomnosti
prorektorů Romana Mentlíka a Petra Budinského

14

Reina Castro, CityU Program Coordinator
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Zájem o ubytování v Campusu
přesahuje jeho možnosti
redakce // text
Tony Košař // foto

Zatěžkávací zkouškou prošlo nové ubytovací zařízení naší
univerzity již v létě, během letních škol. Zahraniční studenti
odjížděli nadšení a nepochybně k tomu přispělo právě ubytování
v Campusu VŠFS, který vznikl v nově zrekonstruovaném domě
na Žižkově (Vlkova 12, Praha 3) v klidné a bezpečné lokalitě
nedaleko centra města s vynikajícím dopravním spojením.
Campus, který byl slavnostně otevřen
v září 2016, je určen zejména pro
zahraniční studenty. V současnosti
jsou v něm ubytovaní čínští studenti
vzdělávacího projektu Triple Degree
a také studenti z programu Erasmus+.
Zájem ovšem zdaleka převažoval
možnosti kampusu. Celková kapacita
72 lůžek byla obsazena během několika dnů, další zájemce už musel tým

zahraniční spolupráce odkazovat na
jiná zařízení v Praze.
Vedle nadstandardně vybavených
pokojů (samozřejmostí je např.
vlastní lednice nebo pokrytí celé
budovy wi-fi) je k dispozici prádelna,
vybavené kuchyňky a klub s televizí.
A přestože Campus VŠFS sídlí v klidné
lokalitě nedaleko centra, zajišťuje
pocit bezpečí i agentura s celoden-

ním dozorem. Po 24 hodin denně jsou
tak v případě nutnosti studentům
k dispozici odborníci schopní vyřešit
případné problémy.
Campus vybudovala univerzita
z vlastních finančních prostředků
a do rekonstrukce objektu a vybavení
interiérů investovala cca 20 mil. Kč.
Celý projekt byl dokončen během
7 měsíců.
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Univerzita bere svoji roli
v krajích vážně

redakce // text
Tony Košař // foto

Svoje první studenty uvítalo se začátkem akademického roku
nové studijní středisko Vysoké školy finanční a správní
v Karlových Varech. Celkem jich ke studiu nastoupilo okolo 250,
což vedení univerzity vnímá jako příslib do budoucna. Kromě
výuky zde škola rozvíjí i mnoho dalších projektů.
Zatím byly na studijním středisku
otevřeny dva obory: Kriminalisticko právní specializace a Bezpečnostně právní studia, poprvé
v historii kraje nejenom v bakalářském, ale i navazujícím magisterském studiu.
Slavnostní zahájení střediska se
odehrálo již 5. října 2016 za účasti
nejvýznamnějších osobností kraje
v čele s primátorem Petrem Kulhánkem. Zúčastnila se jej i nová ředitelka
studijního střediska Lenka Chlebková,
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kterou čtenářům představíme v některém z dalších vydání našeho časopisu. Při slavnostním zahájení také
rektorka oznámila založení Regionální
rady VŠFS – orgánu složeného z přátel a partnerů univerzity. Její první
setkání se konalo 6. prosince 2016.
Cílem rady je nejenom snaha informovat partnery o činnosti univerzity,
ale také hledat cesty, jak si vzájemně
prospět, protože rozvoj regionu patří
k prioritám VŠFS nejenom v Karlovarském kraji, ale i v jejím druhém
studijním středisku v Mostě.

Důkazem je i projekt Univerzity
3. věku, která nabízí tematicky atraktivní vzdělávací moduly pro seniory
zahrnující jednotlivé přednášky
a semináře. Studenti – senioři budou
absolvovat nabízené přednášky
z modulu Kriminalistika, které povede
přední český kriminalista a soudní
znalec Jiří Straus, proděkan Fakulty
právních a správních studií, a přednášky z modulu Vybrané kapitoly
z ústavního práva a státovědy pod vedením význačného českého advokáta
a děkana FPSS Eduarda Bruny.
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Vzdělání znamená
budoucnost
Bez podpory města by otevření
studijního střediska Karlovy Vary
nebylo možné. Položili jsme proto
několik otázek náměstku primátora Michalu Riškovi, do jehož kompetence mimo jiné spadá Odbor
majetku města, Odbor informačních technologií a Odbor sociálních
věcí. Příchod Vysoké školy finanční
a správní tak jako ostatní představitelé města a kraje vítá.
Jak, coby náměstek primátora, vnímáte příchod Vysoké školy finanční
a správní do Karlových Varů?
Dlouhodobým handicapem města
Karlovy Vary i Karlovarského kraje je
nedostatek vysokých škol. Takže poté,
co jsme se dozvěděli, že Vysoká škola
Karlovy Vary bude končit, přivítali
jsme, že osud jejích studentů nezůstane bez řešení. Příchod Vysoké
školy finanční a správní proto vítáme.
Velikost VŠFS je navíc pro Karlovy
Vary zcela mimořádná, vždyť končící škola měla konečnou kapacitu
400 studentů a VŠFS se pohybuje,
jak jsem zjistil, okolo 4 000. Jsem
přesvědčen, že jsme náš souhlas dali
dostatečně najevo i tím, že jsme na
jaře uspořádali přímo na magistrátu
města tiskovou konferenci, které se
vedle primátora a členů Rady města
zúčastnil i karlovarský hejtman, a tam
jsme VŠFS představili.
Poprvé v historii bude ve městě, ale
i celém kraji možnost studovat nejen
bakalářské, ale i magisterské studium.
Považujete toto rozšíření za významné?
Přínos rozšíření studia o magisterské
považuji pro Karlovy Vary za významné už v obecné rovině. Může to v tom
nejširším smyslu dopomoci rozvoji
celé řady oborů, pro Karlovy Vary
důležitých, nejenom pro lázeňství
nebo cestovní ruch. Navíc je to nepochybně vklad do budoucnosti našich
dětí. Karlovarský kraj je nejmenší
v České republice a odchod studentů
za vzděláním velmi často znamená,

redakce // rozhovor
archiv // foto

že se zpět do kraje již nevrátí. Jsem
přesvědčen, že přínos vzdělání v kraji
bude i v tom, že právě zde zůstane
myšlenkový potenciál, že to bude impulsem pro další rozvoj, pro získání atraktivnější budoucnosti a životní perspektivy. To vše se potom uplatní v měřítku
nejenom města, ale i celého kraje.
Připravuje město v dohledné době
nějaké investice do budovy, v níž bude
univerzita sídlit?
V souvislosti s uzavřenou nájemní
smlouvou plánujeme drobné úpravy
tohoto školského zařízení. V současné
době již se provádí opravy střechy,
a budou následovat další, které dosud
nebyly realizovány, takže předpoklad
pro spolupráci zde jistě je.
Město Karlovy Vary představilo pod
Vaším vedením v minulých měsících
nové webové stránky, které vycházejí
z grafického manuálu Karlových Varů.
VŠFS podobnou změnu připravuje na
podzim. Jaké byly reakce veřejnosti,
máme se obávat nebo těšit?
Popravdě já jsem byl připraven na
vlnu nevole, už jsem si zvykl, že většina změn musí nejprve projít palbou
kritiky a teprve potom se nové projekty usadí. A hle, v prvních 14 dnech
pouhé dvě stížnosti, za dobu změny,
což je ve chvíli, kdy spolu hovoříme
asi měsíc a půl, dohromady okolo deseti, přičemž část se opakovala. Takže
celkové číslo je okolo sedmi podnětů.
Nesmírně příjemné překvapení.
V letošním roce slavíme 700 let od
narození Karla IV., nejenom otce vlasti,
ale i otce univerzitního vzdělání v ČR.
Vaše město nese jeho jméno, připravili
jste pro toto mimořádné výročí nějaké
oslavy?
Oslavy jsou skutečně velkolepé, město Karlovy Vary slaví v podstatě od
jara až do podzimu, přičemž začátkem těchto oslav bylo tradiční zahájení lázeňské sezóny.

Víme, že i Vy sám jste nějakým způsobem uctil památku Karla IV. …
Jsem docela překvapený, že se mě na
to ptáte. Ano, koupil jsem v Národní
Pokladnici stříbrnou minci k sedmisetletému výročí Karla IV. Součástí
oslav plánovaných městem bude také
oprava Zámecké věže, tedy jediné
vstupní brány do města za časů Karla
IV., který město v roce 1350 založil.
Traduje se, že se tak stalo při jednom
z honů na loketském panství, při
kterém Karel objevil sílu termálních
pramenů. A právě do zdí sklepení
Zámecké věže bych při slavnostním
odkrytí základů rád, samozřejmě
s dovolením památkářů, minci umístil
jako důkaz, že i v roce 2016 nebyl
Karel IV. ve svém městě zapomenut.

Michal Riško – politik, člen ČSSD,
náměstek primátora města Karlovy
Vary, do jeho gesce spadá Odbor
majetku města, Odbor informačních
technologií a Odbor sociálních
věcí. K největším projektům, které
v minulých měsících řešil, byla
kompletní přestavba webu města,
ta se setkala s velkým úspěchem.
Začínal jako městský strážník, posléze
podnikal v několika oblastech.
V regionální politice se angažuje
dlouhodobě, do zastupitelstva
Karlových Varů byl poprvé zvolen
v roce 2012.
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VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

BANKOVNÍ
AKADEMIE

07/ 01
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EWA FARNA
PETR VONDRÁČEK  ABBA STARS

SLOVANSKÝ OSTROV
PALÁC ŽOFÍN
SOUTĚŽ O CENY
REKTORKY

PRODEJ VSTUPENEK NA POKLADNĚ VŠFS
KANCELÁŘ E229, ESTONSKÁ 500, PRAHA 1
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OpenParty otevřela
nový akademický rok
David Gerlach // text
Tony Košař // foto

Studenti, absolventi, zaměstnanci, rodiny s dětmi a spousta
dalších hostů. Ti všichni si užívali skvělou zábavu a do poslední
minuty naplněný program. Open Party Vysoké školy finanční
a správní, Bankovní akademie a Kouzelných škol se konala
31. srpna ve Žlutých lázních a byla to úspěšná oslava nového
akademického i školního roku.
Návštěvníci se mohli zapojit do řady sportovních aktivit,
užít si relaxaci při kosmetických ošetřeních, vyzkoušet
řadu atrakcí dětského dne, bavit se při pohádce nebo si
poslechnout jeden z mnoha koncertů, které se konaly
na hlavním pódiu. Pokáč, CTM, SPB a mnoho dalších
skvělých vystupujících zpříjemňovalo divákům odpo-

ledne, které vyvrcholilo vystoupením kapely The Tap
Tap. Po osmé hodině večer uvítala rektorka univerzity
Bohuslava Šenkýřová hvězdu večera Michala Davida, jehož koncert přitáhl snad všechny návštěvníky. Podařený
večer zakončil ohňostroj. Tak tedy na viděnou na příští
OpenParty!
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Ambasador USA
se setkal se studenty VŠFS
Ve středu 21. října 2016 navštívil naši univerzitu
skutečně vzácný host. S vrcholnými představiteli
univerzity v čele s prorektorem pro vzdělávací činnost
Petrem Budinským a posléze i se studenty
v Kongresovém centru VŠFS promluvil velvyslanec
Spojených států amerických Andrew H. Schapiro.
Studenti měli možnost nahlédnout do vztahů mezi
Českou republikou, USA a Evropskou unií z mnoha úhlů

redakce // text
Tony Košař // foto

pohledu. Velvyslanec mimo jiné zhodnotil, jako pozitivní
a úspěšnou, obchodní bilanci mezi našimi zeměmi. Část
své zajímavé prezentace, která ostatně dala nahlédnout
i do dobrých velvyslancových znalostí o naší zemi, věnoval nutnému sblížení technických atestů výrobků a produktů
USA a EU tak, aby došlo k zjednodušení obchodních příležitostí mezi těmito regiony. Ve svém projevu se nevyhnul ani
nastávajícím prezidentským volbám a postoji USA k terorizmu.

Vítěz Global Management Challenge

bude reprezentovat ČR v Kataru
Už po šestnáté v České republice a po šesté pod
taktovkou naší univerzity se rozběhla největší mezinárodní manažerská týmová soutěž na světě pro studenty a manažery v oblasti simulace strategie řízení
společnosti Global Management Challenge. Jedná se
o počítačovou simulaci strategického řízení firmy, a to
na základě rozhodnutí soutěžních týmů v oblasti marketingu, prodeje, financí, včetně úvěrové a investiční
činnosti, logistických procesů a personálního řízení.
Letošního ročníku se účastní 37 týmů (nejvíce opět
z Univerzity Pardubice), přičemž osm nejlepších postoupí
do národního finále. Vítěz bude Českou republiku reprezentovat na světovém finále, které se koná tradičně v dub-
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Magdalena Straková // text
Tony Košař // foto

nu, tentokrát v Kataru. Hlavní cenou je potom bezplatné
studium programu MBA, které do soutěže věnuje organizátor, tedy Vysoká škola finanční a správní.
Soutěž byla slavnostně zahájena 7. listopadu 2016.
Večerem provázel odborný garant Global Management
Challenge a prorektor VŠFS Petr Budinský. Vystoupil i zástupce generálního partnera J&T Banky Vratislav Svoboda, zástupce jednoho z hlavních partnerů – společnosti
IBM – Roman Mentlík (současně prorektor pro zahraniční
vztahy VŠFS) a zástupce jednoho z partnerů Ondřej Bačina
ze společnosti Dell (krátký rozhovor v souvislosti s jeho
studiem na VŠFS naleznete dále). Vedle výše jmenovaných
firem je hlavním partnerem soutěže ČSOB.
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VŠFS se aktivně zapojila
Magdalena Straková // text
archiv // foto

do projektu Duální kariéry

Jednou z akcí projektu, jichž se zúčastnil jako zástupce univerzity Petr Budinský, prorektor pro vzdělávací
činnost, bylo Fórum Duální kariéry, které se konalo
21. listopadu 2016 v České národní bance. Vedle konzultací se zástupci vysokých škol si přítomní sportovci
vyslechli zajímavé přednášky a mohli se aktivně zapojit do diskusí.
K nejzajímavějším pak patřila přednáška Jana Mühlfeita,
stratéga, kouče, mentora a nového člena Vědecké rady
VŠFS. Jan Mühlfeit hovořil o lidském potenciálu, pozitivním myšlení a využití vlastní energie. Vyzdvihl roli vzdělání a také správného přístupu k němu.

V diskusi věnované vysokým školám, kterou moderovala
manažerka projektu a olympijská vítězka Kateřina Neumannová, vystoupil i Petr Budinský. Jeho vystoupení se
soustředilo na unikátní systém individuálního přístupu ke
studiu např. právě vrcholových sportovců.
Naše univerzita se od ostatních liší zejména tím, že
takoví studenti mají svého tutora, který s nimi řeší obsahovou stránku studia včetně závěrečné práce. Vyzvednout
můžeme i nemalé zkušenosti v této oblasti, vždyť v současnosti úspěšně studuje na univerzitě např. snowboardistka Ester Ledecká nebo motocyklista Karel Hanika.

O marketingové komunikaci
Aleš Hes // text
Tony Košař // foto

Už 3. ročník mezinárodní vědecké konference Marketingová komunikace a společnost, kterou pořádala
13. října 2016 Katedra marketingové komunikace
VŠFS, představil moderní trendy v marketingu vyvolané společenskými změnami posledních let a zejména
pak vstupem nových síťových médií do mediální krajiny, z nichž vycházejí mnohé současné marketingové
techniky.
S hlavními přednáškami vystoupili prof. Jaroslav Světlík,
který analyzoval trendy negativní politické reklamy,

nově a inspirativně

a prof. Ludvík Čichovský, jenž představil nový směr
marketingové komunikace reagující na snižování marketingových budgetů a tím směřující k jejímu minimalismu.
Základním výstupem konference, která vzbudila nadšený
ohlas i v odborném tisku, je myšlenka, že nové trendy
marketingové komunikace podmíněné novými technologiemi vytvářejí nové platformy a typy komunikačních
mixů, které je nutné monitorovat a zkoumat, výsledky
sdělovat studentům a zástupcům firem, kteří chtějí
v konkurenci uspět.
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dnes poprvé oficiálně
...vaši absolventi
Ondřej Bačina // text
archiv // foto

Promoce, snad
nejemotivnější okamžik
studentského života,
naplnění jeho ambicí, nadějí
i úsilí. Nedílnou součástí
ceremoniálu jsou proslovy.
V jednom z minulých
vydání jsme vám přinesli
projev rektorky univerzity
Bohuslavy Šenkýřové, který
vzbudil velké emoce.
Nutně nás při jeho čtení
napadalo, na co myslí a co
chtějí říct ve svém projevu
studenti? Požádali jsme
jednoho z nich, dnes již
absolventa Ondřeje Bačinu,
aby nám svůj proslov
poskytnul. Začtěte se do
jeho slov a pamatujte, co
dřiny, probdělých nocí
a nervů před zkouškami za
jeho zdánlivou lehkostí leží.

Vážená paní rektorko, vážení členové akademické obce, milé kolegyně,
kolegové, milí hosté,
dnešním dnem jsme slavnostně zakončili navazující magisterské studium
na Vysoké škole finanční a správní. Bude nám předán vysokoškolský diplom, který je odměnou a oceněním našeho náročného studia. Oslavujeme
tento velký den v nádherných prostorách kostela sv. Šimona a Judy, jehož
počátky se datují až do 14 století. Kaple byla velkoryse rozšiřována až do
r. 1620, kdy začala soupeřit dokoce s chrámem sv. Víta. Ano, až tak významné místo to je! A pak BUM! Bílá hora! Po bitvě na Bílé hoře byl kostel
vánočním darem věnován řádu Milosrdných bratří, kteří jej přestavěli
a znovu vysvětili až v r. 1632.
Zaznamenali jste ten oslí můstek? No ano, naši trnitou cestu průběhem studia, nám ulehčovali kantoři VŠFS jako Milosrdní bratři. Kdo by si ale vážil
studia, kdyby bylo snadné? Správně nás tedy kantoři někdy pěkně podusili,
jako to dělali Habsburkové!
Nyní mi dovolte, abych jménem nás, promujících studentů, poděkoval všem,
bez kterých bychom tohoto cíle nikdy nedosáhli. Poděkování patří našim
pedagogům za snahu předat nám co nejvíce teoretických a mnohdy i praktických znalostí. Upřímné poděkování patří také našim rodinám a blízkým.
Byli jste pro nás velkou oporou, a tím jste přispěli k tomu, abychom této
úrovně vzdělání mohli dosáhnout.
Skončily nám noci a víkendy v knížkách a skriptech. Drcení na zkoušky
a psaní diplomové práce. Děkujem tedy VŠFS za spousty volného času,
s kterým si najednou někteří nevíme rady.
Dneškem rozšiřujeme řady vysokoškolsky vzdělané populace, která se
každým rokem zvětšuje. Dáváme tak zapravdu vzdělanostní společnosti,
o které jsme se učili, a je nám jasné, že pokud budeme chtít udržet tempo
s ostatními, je třeba se neustále vzdělávat!
Tak se dostávámme zpátky k volnému času, který můžeme využít pro další
a další studium.
Dnes se s Vysokou školou finanční a správní loučíme, ale nemusí to být
napořád. Někteří již možná teď přemýšlí nad studiem MBA. Jiní nad vstupem do Klubu absolventů.
Všichni se ale budeme snažit dělat naší škole čest a dobré jméno.
Je mi velkou ctí poděkovat vám všem za účast na dnešním slavnostním
promočním aktu. A závěrem mi dovolte, abych popřál i nám promujícím
mnoho štěstí a úspěchů v životě.
Děkuji
Dnes poprvé oficiálně, Ing. Ondřej Bačina
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Projev Ondřeje Bačiny
sklidil zasloužený
úspěch, abychom
se o tomto úspěšném
absolventovi naší
univerzity něco
dozvěděli, požádali
jsme ho o několik
informací o sobě.
Co je náplní vaší práce?
Ve společnosti Dell (dnes Dell EMC)
jsem již 10. rokem a za tu dobu jsem
si prošel různými pozicemi. V současné době jsem v marketingu, kde
základní KPI (klíčové výkonové úkoly)
jsou měřeny podílem na trhu zejména
v serverech (který se nám od mého
nástupu velice dobře daří zvedat).
Pak mám v gesci vzdělávání interních zaměstnanců i našich partnerů. A v neposlední řadě je to šíření
značky na konferencích, sociálních
a klasických mediích. Již několik let
mám Twitter účet @OndrejAtDellEMC,
kde mám již přes 400 následovníků.
Co považujete, obecně, za Váš největší
profesionální úspěch?
To je jednoznačně vymyšlení celého
konceptu partnerské prodejní motivace www.delldreamteam.cz. Tato
soutěž je již ukončena, nahradila ji
naše celosvětová Partner Advantage,
ale když fungovala, tak měla velký
úspěch a značnou participující partnerskou základnu.
Co vás vedlo k přihlášení na VŠFS?
Jako matadorovi v IT, který se přesunul do role marketéra, mně začínala
scházet teoretická základna pro
marketing. Chtěl jsem také získat vysokoškolské finanční vzdělání, abych

byl schopen rozumět požadavkům
a problémům finančních ředitelů společností, se kterými naše společnost
spolupracuje.
V jakém oboru bychom vás našli, kdyby to nebylo (či nemohlo být) ICT?
Díky naší chemikářce na základní
škole jsem jako druhou možnost
zvažoval chemicky zaměřenou střední
školu. Chemie mě díky ní nesmírně
bavila. Třeba její přísloví NI-VOD-KY,
na kterém jako abstinentka vysvětlovala poučku, že se nikdy nemá
lít voda do kyseliny, ale vždy právě
naopak. Pokud bych nepropadl IT,
možná, že bych se pohyboval právě
na poli chemie.
Co děláte, když nepracujete?
Jsem vášnivý hráč počítačových her.
V současné době ujíždím na World of
Tanks a World of Warships. Jinak jsem
také nadšený motorkář, který vlastní
Harley Davidson CVO Convertible
2011. Příležitostně také hraji golf.
Kde se vidíte ode dneška
za deset let?
V současné neuvěřitelně dynamické
době je 10 let neskutečně dlouhá
doba. Určitě budu v pohodě a dělat
práci, která mě baví. Tak to mám nastavené vlastně od počátku kariéry.

Ondřej Bačina – s počítači se setkal
již jako dítě, když od rodičů dostal
počítač ZX Spectrum+. Vrozená
dyslexie a dysgrafie ho přivedly
k napsání prvního programu
v basicu, aby obstál na střední škole.
Byl dokonce prvním studentem
v republice, kterému bylo umožněno
psát slohovou práci na PC. Po krátké
pracovní zkušenosti na IT pozici ve
velkoobchodě s bílou technikou
začal podnikat. Vzhledem k prostředí,
které je v ČR pro malé podnikatele
nepříznivé, se rozhodl akceptovat
nabídku společnosti Dell EMC, kde
dnes působí na pozici Enterprise
Solutions Marketing Manager. Ta
v sobě spojuje nutnost technických
znalostí i obchodnických dovedností.
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Spolupráce
je základem úspěchu
Společenství škol

Dana Brdková, Martina Štanclová // text
archiv // foto

Společenství škol není jen teoretickým konceptem nebo
uskupením, které využívá strategické a praktické výhody
společného řízení. Jednotlivé školy navazují spolupráci
a budují vztahy i na nižších úrovních. Hledají společné
projekty, snaží se propojit zaměstnance atd.
Požádali jsme ředitelky Bankovní
akademie a Kouzelných škol, aby
představily svoje vize i praktické
ukázky spolupráce. Společně našly
šest oblastí, v nichž si školy mohou
vzájemně vyměnit zkušenosti,
podpořit se a více se propojit.
Obě se shodují na tom, jak prospěšným se ukazuje vzájemné poznávání. Učitelský sbor Kouzelných
škol tak například navštívil poradu
Bankovní akademie. Pedagogové
Bankovní akademie zase plánují
účast na besedách o výuce Montessori, protože se chtějí blíže seznámit s konceptem individuální péče
o žáky v Kouzelných školách.
Dalším prvkem, který tentokrát
nemíří jen na pedagogy, ale přímo na
žáky obou škol, jsou společné akce.
Dobře funguje např. projekt Jeden
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den žákem gymnázia, díky němuž se
zvedlo povědomí o Bankovní akademii i mezi rodiči dětí z Kouzelných
škol. BA se podílí na Mikulášské nadílce pro děti z KŠ a v plánu je dokonce
i společný dobročinný jarmark. Na
možné výhody jedné adresy míří další
bod spolupráce, společné využívání
většího množství učeben od pololetí
2016/17. Nejenom učebny IT, kterou
již nyní obě školy společně užívají, ale
třeba i méně obsazených učeben hudební výuky nebo jazyků. Pomohlo by
to zejména Bankovní akademii, která se
potýká s nedostatkem prostor.
Jako velmi zajímavá se jeví oblast společných školení a seminářů
pedagogů obou škol. Nejenom těch,
která se věnují Bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a která školy již sdílejí,
ale třeba i ty k moderním metodám

výuky, novému znění školského zákona,
nebo kariérnímu řádu pro učitele.
Prostor pro spolupráci se zde otevírá
i s Institutem CŽV.
Obě školy by mohly také společně
využívat informační systémy, jak v klasické, tak elektronické podobě. A obě
ředitelky si umí představit i bližší spolupráci při organizaci kroužků a dalších
aktivit žáků nižšího gymnázia s Kouzelnými školami. Je zjevné, že sousedství
v jednom Společenství škol je pro obě
instituce inspirativní. Propojování pedagogů i studentů obohacuje všechny
zúčastněné, otevírá jim nové obzory
a dává možnost rozšířit vlastní vnímání.
A to je jedním ze základních principů,
kterým se Společenství škol od svého
vzniku řídí. Je potěšitelné, že se tak
děje nejenom řízeně, ale i spontánně
a přirozeně.
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Pokud škola
dobře funguje,

je to velká radost
Magdalena Straková // rozhovor
Tony Košař // foto

Bankovní akademie není pouze střední odborná škola, ale
také víceleté gymnázium. V jedné školní budově to znamená
shon přímo nebývalý. A když k tomu připočteme ještě nedávné
stěhování, neustálé změny v legislativě, stálou snahu o aktualizaci
vědomostí, které jsou studentům předávány, vedení různorodého
pedagogického sboru a v neposlední řadě dům plný mladých
lidí v tom nejcitlivějším věku, je zřejmé, že nad tím vším musí
vládnout pevná a zejména schopná ruka.
Ta ruka patří Daně Brdkové, dámě,
která umí vyvinout neuvěřitelné
pracovní úsilí a stále vypadá dobře
naladěná a nad věcí. Položili jsme
jí několik otázek. Jak to všechno
zvládá, bude jednou z nich.
Podívejme se nejprve na obě školy zvlášť. Proč si má dítě, potažmo
rodič, vybrat víceleté gymnázium?
A v jakých případech se takové volbě
vyhnout?
Víceleté gymnázium je ideální volbou pro děti, které se na základní
škole začnou nudit a jejich studijní
předpoklady je předurčují ke studiu
na některé vysoké škole. Obrovský
přínos přípravy žáka na osmiletém
gymnáziu vidím v tom, že se dítě naučí, jak se učit. Že zjistí, že bez učení
to nejde a musí si najít způsob, jak to
všechno zvládnout. Tyto dovednosti
pak samozřejmě využije při studiu na
vysoké škole.
Jako rodič žáka 5. třídy jsem přesvědčen, že pro mého potomka je víceleté
gymnázium tou správnou volbou. Proč
bych si měl vybrat právě Bankovní
akademii?

Gymnázium předává svým žákům velké množství znalostí ze všech oblastí
vědění. Tradičně preferujeme výuku
cizích jazyků, žáci mají v učebním plánu nadstandardní počet výukových
hodin dvou cizích jazyků a jejich jazyková vybavenost na konci studia je
na velmi vysoké úrovni, což dokládají
i výsledky zkoušek FCE nebo vynikající výsledky našich studentů v mezinárodní soutěži Best In English. Velmi
dobrých výsledků dosahujeme také
v soutěžích z humanitních předmětů. V současnosti posilujeme výuku
matematiky a přírodních věd.
Prostředí školy je přátelské, dbáme
na bezpečí, komunikaci, ochranu před
šikanou a spolupráci. Žákům nižšího
gymnázia nabízíme řadu kroužků,
studenti vyššího gymnázia si mohou
volit semináře podle svého studijního
zájmu.
Unikátní a velmi inspirující pro
studenty gymnázia je možnost využít
Společenství škol, do kterého patří i VŠFS. Naši studenti se účastní
seminářů a přednášek nad rámec
středoškolského studia, které mohou
ovlivnit i jejich budoucí specializaci.

Bankovní akademie – střední odborná
škola nabízí obor Ekonomika a podnikaní a Ekonomické lyceum se zaměřením na Média a marketing. Je to pro
budoucí maturanty atraktivní obor?
Jakými znalostmi jsou na konci vybavení a kde mohou najít uplatnění?
Atraktivnost oboru určitě prověřuje čas. Já pevně věřím, že zaměření
studia na Bankovnictví a pojišťovnictví, které je jedinečné v nabídce
studijních možností, posouvá naše
absolventy na trhu práce na přední
místa. Absolvent Bankovní akademie
má nejen všeobecné, ale především
odborné znalosti nutné pro práci
v bance, v oblasti pojišťovnictví, účetnictví nebo ve finančních odděleních
firem.
Jazyková vybavenost pro práci
v mezinárodní firmě je samozřejmostí. Studenty během studia provází
odborná praxe již od druhého ročníku, kdy se aktivně zapojují do práce
ve fiktivní firmě Banka Akademia,
či se účastní řízené odborné praxe
v českých i zahraničních bankách,
investičních společnostech a dalších
finančních institucích.
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Úhelným kamenem každého středoškolského studia a ukazatelem kvality
školy a jejích studentů je maturita. Jak
si v tomto ohledu stojí studenti jak
gymnázia, tak střední odborné školy?
Současná podoba maturitní zkoušky
staví studenty obou škol před stejně
obtížný úkol ve státní části zkoušky.
Jak student gymnázia, tak student
střední odborné školy musí ve státní
– společné části maturitní zkoušky vyřešit pro všechny stejně obtížné úlohy
v didaktickém testu a písemné práci
z češtiny a z angličtiny, v didaktickém
testu z matematiky. Stejně náročné

Prostředí školy je
přátelské, dbáme na
bezpečí, komunikaci,
ochranu před šikanou
a spolupráci.
je i maturovat z 20 přečtených titulů
klasické světové a české literatury.
Maturitní zkouška se podle oboru
studia liší až ve školní – profilové
části, kde si student gymnázia může
vybrat 2 předměty, které si buď oblíbil a chce je dále studovat na vysoké
škole, nebo z nich má prostě dobré
znalosti, a tedy i známky. Student
střední odborné školy musí maturovat z profilového předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví a volí si jako
druhý předmět buď Účetnictví, nebo
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Ekonomiku. Jsou to profilové předměty a jejich výuce je věnována velká
pozornost, ale není tu stejná možnost
volby jako na gymnáziu. Obecně
ale mají naši studenti velice dobré
znalosti jak z teoretické výuky, tak
ze souvislé odborné praxe i z učební praxe ve fiktivní firmě a umějí je
uplatnit při maturitní zkoušce.
Pokud budeme hodnotit výsledky
maturitní zkoušky, může se Bankovní
akademie pochlubit nadstandardními především v angličtině, úroveň
zkoušky z češtiny je také nad průměrem, zejména na gymnáziu. Na
střední odborné škole se obtížněji
hodnotí výsledky z matematiky, ke
které se hlásí méně studentů. Na
gymnáziu maturují z matematiky
úspěšně, ale rezervy máme ještě v počtu přihlášených k obtížnější variantě
Matematika+. Obecně se dá říci, že
zkvalitnění výuky matematiky je úkol
pro budoucnost, protože žáci letošních devátých tříd základních škol
již budou na gymnáziu maturovat
z matematiky povinně.
Jsou absolventi Bankovní akademie
úspěšní? Kde všude je najdeme?
Absolventi Bankovní akademie se
z 99 % hlásí na vysoké školy a všichni
přihlášení jsou přijati ke studiu. Absolventi gymnázia navštěvují široké
spektrum vysokých škol, studují
humanitní, přírodovědné i technické
obory, medicínu, právo i ekonomii.
Absolventi střední odborné školy se
zaměřují především na studia ekonomická, ale i na marketing, právo nebo

státní správu. Každoročně část z nich
posílí také řady studentů Vysoké školy
finanční a správní.
Střední odborná škola je provozovatelem Fiktivní banky, zcela mimořádného projektu, který provozuje
od roku 1995. Přibližte jej, prosím,
našim čtenářům.
Bankovní akademie – střední odborná
škola se ihned po svém založení zapojila do projektu části českých středních odborných škol, který je součástí
mezinárodnímu programu fiktivních
firem. Jde o projekt, který má pomoci
mladým studentům naučit se prakticky
využívat odborné znalosti, pracovat
v týmu, seznámit se se skutečnými
podmínkami práce ve firmě, situací
na trhu.
Vzhledem k unikátnímu studijnímu
programu Bankovnictví a pojišťovnictví si naše škola založila fiktivní firmu
Banka Akademia, která po léta úzce
spolupracuje s Obchodní akademií
Vinohrady při organizaci a v průběhu Regionálního (českého) veletrhu
fiktivních firem a s Obchodní akademií
Heroldovy sady při zajišťování Mezinárodního veletrhu fiktivních firem.
Na obou veletrzích je naše Banka Akademia hlavní bankou veletrhu, každá
studentská fiktivní firma si u ní otevírá
účet, ukládá peníze, sjednává úvěr
a také vyzvedává hotovost. V průběhu
veletrhu se obchoduje, účty firmám
Banka Akademia spravuje do příštího veletrhu. Tiskneme si také vlastní
bankovky, pokladní složenky, směnky,
atd. Žáci naší školy pracují ve fiktivní
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firmě v rámci učební praxe, vytvářejí 3
pracovní týmy – personální, marketingový a bankovní.
Jsme na fiktivní firmu Banka Akademia velmi pyšní, je to takříkajíc naše
„rodinné stříbro“.
Obě školy nabízejí i dálkovou formu
studia. Nachází tato forma studia
odezvu? A jak je z Vaší zkušenosti
možné sladit práci a náročné studium?
Dálková forma studia na gymnáziu je
vhodná především pro aktivní sportovce. Ti většinou začali studovat
v denní formě, ale náročný průběh
tréninku, přípravy na soutěže a účast
v nich vyžaduje jinou organizaci
studia. Obecně s nimi máme dobré
zkušenosti, protože jsou zvyklí trénovat a „podat výkon“ nejen ve sportu.
Velice důležitá je ale spolupráce školy
s trenérem a rodiči.
Pokud jde o dálkové studium na
střední odborné škole, je o ně zájem
především mezi uchazeči, kteří už nějakou ekonomicky zaměřenou střední
školu studovali a nedokončili, práce
v bance, pojišťovně nebo účetní firmě
je jejich profesí a potřebují ukončit
své vzdělání maturitní zkouškou.
Je pravda, že je velmi náročné mít
zaměstnání, rodinu a k tomu studovat.
My ale víme, že důležitá je vhodná
organizace studia a pak dobrý třídní
kolektiv, který komunikuje, předává
si informace o zadaných úkolech, a ve
kterém se studenti vzájemně podporují i psychicky. Často zde při studiu
vznikají nová přátelství „na celý život“.
V čele Bankovní akademie stojíte
přibližně rok, během kterého se musela stěhovat střední odborná škola,
mění se vzdělávací oblasti, prostě
rok plný neklidu. Jak jste se s touto
výzvou Vy osobně „poprala“.

Musím říci, že samozřejmě čerpám ze
svých znalostí a zkušeností z předchozí praxe, ale velkou oporou je mi
přátelská atmosféra a podpora Představenstva a Správní rady Bankovní
akademie, řady spolupracovníků z pedagogického sboru a ze Školské rady,
a také z dalších součástí Společenství
škol. Velmi si cením bezproblémové
spolupráce s rektorátem, kvestorátem,
katedrami VŠFS, personálním a ekonomickým oddělením či Institutem
celoživotního vzdělávání. V každém
případě byl první rok ve funkci velice
náročný a nedělám si iluze, druhý nebude o mnoho lehčí. Rozhodně je skoro denně prověřována moje odolnost
proti stresu i schopnost nalézt rychlá
a přiměřeně správná řešení.
Jaká je Vaše aprobace a máte ještě
vůbec možnost stát za katedrou?
Vystudovala jsem bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy a v průběhu pedagogické
praxe jsem si dál rozšiřovala kvalifikaci
o základy společenských věd a rétoriku. Kromě výuky na gymnáziu jsem
učila také šest let na VŠFS češtinu
v Marketingové komunikaci a češtinu
pro cizince. A učím stále, letos je to
čeština v maturitní třídě gymnázia.
Myslím si, že ředitel nemá zcela opustit výuku. Chci znát studenty své školy,
abych mohla reagovat na jejich potřeby, musím s nimi být denně v kontaktu. Velmi mi záleží také na komunikaci
s rodiči našich studentů, bez spolupráce rodiny a školy není výchovně
vzdělávací působení efektivní.
Když se dnes ohlédnete za uplynulým rokem, co pro Vás bylo největší
výzvou a co radostí?
Řídit Bankovní akademii velkou výzvou rozhodně je, pokud škola dobře
funguje, je to velká radost.

Dana Brdková – Vystudovala obor
bohemistika a historie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Svou odbornost dále rozšiřovala
v rámci příbuzných humanitních
oborů, zejména společenských věd,
rétoriky, a také mediální a etické
výchovy a dějin umění.
Řadu let učila na pražských
gymnáziích – Gymnáziu v Libni,
Gymnáziu Praha 9 a na Soukromém
gymnáziu Minerva, šest let učila
na VŠFS češtinu v marketingové
komunikaci a češtinu pro cizince.
Od roku 2015 vede jako ředitelka
Bankovní akademii – gymnázium
a střední odbornou školu.
Je přesvědčena, že humanitní obory,
kterými se zabývá, poskytují znalosti,
souvislosti, prožitky a náměty
k přemýšlení, které významně
rozvíjejí osobnost studentů. Ve výuce
vede studenty k používání jazyka
jako živého nástroje komunikace, ke
kultivovanému ústnímu i písemnému
projevu, rozvíjí jejich kritické myšlení,
vyjadřování postojů, argumentaci
a diskusi. Jejím koníčkem je turistika,
cyklistika a jachting, má ráda
motorky a kočkovité šelmy.
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JAK NA TO

i nejmladší členové společenství škol přispívají do našeho časopisu. požádali
jsme žáky základní školy, aby připravili stránku, která nás ostatní potěší, pobaví
i poučí. berenika rubešová z 2. ročníku kouzelných škol se toho zhostila skvěle:
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ekonom
rozumí
aktuálním
tématům
do hloubky.
Předplatné tištěného týdeníku Ekonom
se 40% slevou objednávejte na:
ekonom.cz/student.

