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Editorial
Vážení a milí čtenáři Xadonie,
první vydání letošního roku je
vpravdě sváteční. Z velké části je
věnováno poděkování a ocenění
osobnostem, které si to za rozvoj
univerzity rozhodně zaslouží.
Seznámíte se tak s kolegyní
a deseti kolegy, kteří si pro rok
2017 nesou označení Osobnosti
VŠFS. Prostřednictvím rozsáhlé
fotogalerie a všech projevů, které
během ceremoniálu zazněly, se můžete zúčastnit prvního
slavnostního zasedání Vědecké rady VŠFS, na níž byly třem
významným akademikům uděleny Medaile za zásluhy.
A jenom necelý měsíc poté byl udělen, opět poprvé v historii
univerzity, čestný titul doctor honoris causa. Obdržel jej
spolu s medailí a čestným diplomem prezident Chanchung
University of Finance and Economics pan Li Shufeng.
Slavnostní atmosféru tohoto vydání doplní i fotoreportáž
z plesu.
A po nějaké době se v tomto vydání setkáte i s anglickými
texty, nejenom s děkovným projevem prezidenta Li Shufeng,
ale i s rozsáhlým rozhovorem se stážistkou Viktorijí, která
strávila několik měsíců na odboru pro mezinárodní vztahy
v týmu Erasmu. Ve dnech, kdy tento úvodník píšu, se počasí
jaru příliš nepřibližuje. Doufám, že vy si jej budete číst
nejlépe někde na lavičce v parku pod modrým nebem.
S přáním krásného jara
Vaše
Magdalena Straková
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Ve vědě rozhoduje

dlouhodobá koncepce a strategie
Magdalena Straková // rozhovor
Tony Košař // foto
Odbor výzkumu a vývoje vede od
července 2016 Dr. Ing. Luboš Sychra. Jeho příchod byl nepochybně
impulsem k dalšímu zkvalitnění
této významné oblasti pro naši
univerzitu. Zastavili jsme se spolu
s ním u bodů, které pro rozvoj
výzkumu a vývoje (VaV) na Vysoké
škole finanční a správní považuje
za klíčové.
Co patřilo k Vašim prvním krokům po
příchodu na VŠFS?
Jako první bylo nezbytné se zorientovat v organizaci školy a k ní
přidružených institucí. Musel jsem
se seznámit s pravidly jejího provozu, s rozhodovacími a schvalovacími
procesy, ujasnit si, kdo má jaké odpovědnosti a koneckonců i kompetence
jednotlivých součástí. A samozřejmě
jsem se podrobně seznámil s aktuálními či předešlými aktivitami v oblasti
výzkumu a vývoje
Oblast vědy a výzkumu pro Vás není
nová. V předešlých pozicích jste ovšem
stál takříkajíc na druhé straně barikády.
Vnímáte to jako přínos?
Ano, je to tak. Můžu při své práci vhodně úročit a aplikovat své
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dosavadní zkušenosti a znalosti ze
státní správy, tj. z pozice poskytovatelů podpory. Moje praxe s řízením
a hodnocením výzkumu a vývoje mi
umožňuje správně nastavit koncepční a strategické materiály i předpisy, které univerzita v této oblasti
potřebuje. Předpokladem pro lepší
zapojení VŠFS doufám bude moje
znalost národních a evropských předpisů se vztahem k výzkumu a vývoji
a veřejné podpoře, stejně jako znalost
národních programů nebo hodnoticích a schvalovací postupů Rady pro
výzkum, vývoj a inovace. Ostatně
i zde již bylo potřeba zjednodušit některé procesy v řízení a řešení aktivit
VaV změnou nebo vydáním nových
interních postupů.
Na univerzitě nyní působíte tři čtvrtě
roku, co zatím pro vás bylo největší
výzvou?
Ve velice krátkém čase bylo třeba
dokončit administrativní náležitosti
při řešení aktivit výzkumu a vývoje
v souvislosti s reorganizací holdingu,
abychom mohli již v roce 2017 žádat
jménem nové instituce ( Vysoké školy
finanční a správní, a. s.) o institucionální podporu na rozvoj výzkumných

organizací a podporu na specifický
vysokoškolský výzkum. Jsem velmi
rád, že naše žádost o posouzení VŠFS,
a. s., jako výzkumné organizace, byla
kladně vyhodnocena a můžeme tak
již v tomto roce čerpat podpory, které
jsou na status výzkumné organizace
vázané.
Pokud vím, musel jste se intenzivně
věnovat i postavení nového týmu.
Ano, bylo třeba doplnit stávající kvalitní tým lidí odboru o další
pracovníky, neboť personální změny
v posledním roce způsobily poddimenzovanost odboru. Je to ovšem
dlouhodobý proces, bude potřeba
tým dále stabilizovat a rovněž průběžně rozvíjet kompetence jednotlivých pracovníků. Stejně musíme
pracovat i s možností, že pracovníci
odboru mohou získat lepší pracovní
nabídky, a tak je třeba vytvářet zázemí, kdy bude v jednotlivých agendách zajištěna zastupitelnost.
Jaké plány ve vedení odboru máte do
budoucnosti?
Určitě se budeme soustředit na
zjednodušení způsobu vykazování výsledků VaV tak, aby jednotlivé katedry
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zaměření, představení časopisu na
konferencích v ČR i v zahraničí apod.
A nezbytná bude úzká spolupráce
s Univerzitním výzkumným centrem,
neboť společně koordinované aktivity povedou k pokračující rostoucí
kvalitě výzkumné činnosti školy.

předávaly informace o výzkumné
a publikační činnosti jen jednou.
Třídění pro jednotlivé účely (vykazování výsledků jednotlivých projektů, hodnocení publikační aktivity
akademických pracovníků, předávání
údajů do informačního systému VaV )
tak již budeme provádět na jednom
místě a z jednoho zdroje, a to z našeho informačního systému.
Dále se budeme snažit o zjednodušení procesů při čerpání podpor
nebo řešení projektů tak, aby to co
nejméně zatěžovalo akademické
pracovníky a aby současně byla

…je třeba vyváženě
propojit výuku
a výzkum.
naplněna kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při čerpání
veřejných podpor.
Za významné považuji zapojit se
do aktualizace dlouhodobé koncepce a strategie, zejména v části
výzkumu a vývoje, přičemž nelze
opomenout fakt, že na škole je třeba
vyváženě u jednotlivých akademických pracovníků propojit výuku
a výzkum (resp. někdo se více orientuje na výuku a někdo na výzkum
a publikování). Výuka a významně
i příprava na kvalitní výuku může být
v některých případech náročnější
než výzkum a následná publikace
výsledků v časopise.
V neposlední řadě je úkolem odboru i zajistit administrativní podporu
při podávání návrhů projektů i v průběhu řešení projektů. To zvyšuje
nároky na schopnost orientovat se
v podmínkách pro poskytování podpory u různých poskytovatelů.

V letošním akademickém roce je velkým tématem otázka publikací a jejich
hodnocení. Univerzita musí být v této
oblasti, chce-li uspět, velmi silná. Jakou roli zde vidíte pro Váš odbor?
Pracujeme na přípravě nového
systému hodnocení akademických
pracovníků školy a jejich výsledků a samozřejmě je důležité tento
systém správně aplikovat, což právě
nyní realizujeme. Klíčem k úspěchu
je orientace na výsledky hodnocené
na úrovni Rady pro výzkum, vývoj
a inovace, tj. ty, které nám „přinášejí“
institucionální podporu, a vyvarovat
se situaci z předchozích let, když až
50 % výsledků zaslaných k hodnocení bylo na úrovni RVVI (resp. českých
i zahraničních hodnotitelů) nehodnoceno, protože nesplňují základní
požadavky.
V souvislosti se změnami hodnocení bude zřejmě potřeba vyhodnotit a případně revidovat podmínky
pro řešení projektů v rámci Interní
grantové agentury tak, aby zejména
začínající pracovníci byli motivováni k přípravě a řešení projektů
jak v rámci IGA, tak i v rámci celostátních (a ideálně i zahraničních)
programů VaV, což bude znamenat sledování vyhlášení veřejných
soutěží VaV, a to včetně těch méně
tradičních (pozn. od roku 2018 by
mělo dojít k rozšíření počtu poskytovatelů podpory, výzev operačních
programů).
Je zřejmé, že před vaším odborem leží
náročné období. Je ještě něco, co byste
rád zmínil?
Snad, že se budeme větší měrou
snažit propagovat časopis ACTA VŠFS
tak, aby se zvýšil počet příspěvků ze
zahraničí, např. zasíláním časopisu na
zahraniční školy a univerzity stejného

Luboš Sychra – po ukončení
doktorského studia v roce 1997
působil do roku 2002 jako asistent
na Mendelově univerzitě v Brně.
V letech 2002 až 2006 působil
na Ministerstvu zemědělství
a Ministerstvu informatiky
v odborech výzkumu a vývoje.
Od roku 2006 působil v Úřadu
vlády ČR v odboru výzkumu
a vývoje v oddělení informačního
systému a poté jako vedoucí
oddělení programů a koncepcí.
V období 2012 až 2014 působil
na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy jako vrchní ředitel
kabinetu ministra. Od roku 2014
opět pracoval v Úřadu vlády ČR
v pozici ředitele Odboru podpory
Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
a to až do roku 2016. Podílel
se na přípravě strategických
a koncepčních dokumentů
ve vztahu k výzkumu a vývoji
s resortním i celostátním dopadem
(např. Národní politika VaV, Priority
orientovaného VaV), dále se podílel
na přípravě a realizaci hodnocení
výsledků výzkumných organizací
(vč. přípravy metodiky hodnocení)
a provozu Informačního systému
VaV. Podílel se i na přípravě
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje včetně jeho
novelizací a prováděcích předpisů
a na přípravě věcného záměru
nového zákona o podpoře
výzkumu a vývoje (v roce 2016
schváleno vládou ČR).
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VŠFS
vyznamenala

vynikající akademiky
V úterý 21. února se konalo historicky první
Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠFS, na němž
byly uděleny prof. Ing. Lubomíru Cyhelskému,
DrSc. (v nepřítomnosti), doc. Ing. Vladislavu Pavlátovi,
CSc., a prof. Ing. Františku Zichovi, DrSc., medaile za zásluhy o rozvoj vědy
a vzdělanosti. Chceme i našim čtenářům přiblížit neopakovatelnou atmosféru
celého ceremoniálu a na následujících stránkách přetiskujeme i všechna
krásná slova, která během něj zazněla.
redakce // text
Tony Košař // foto

06

Xadonia 01/2017 TÉMA VYDÁNÍ

07

Xadonia 01/2017 TÉMA VYDÁNÍ

Rektorka
univerzity:

Rozhodli jsme se
oceňovat nejlepší

Bohuslava Šenkýřová // text
Tony Košař // foto

Vážení členové akademické obce, dámy a pánové, sešly jsme
se tady historicky poprvé, abychom udělili medaile třem našim
kolegům za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti, potažmo také
za zásluhy o rozvoj Vysoké školy finanční a správní. Letos je
to už osmnáct let, co byla založena mezi prvními soukromými
vysokými školami. Osmnáct let, tedy „dospělá“ vysoká škola.
Tenkrát před 18 lety jsme poprvé
otevírali několik málo bakalářských studijních programů pro
pouhých 335 studentů. Tak, jak
šel čas, akreditovali jsme postupně
nové bakalářské, pak i navazující
magisterské studijní programy,
abychom před osmi lety získali
první doktorský, a stali se tak
první soukromou ekonomickou
univerzitou. Dnes máme téměř
4000 studentů, okolo 1200 zahraničních studentů, a patříme mezi
největší a nejkvalitnější soukromé
vysoké školy.
Je to významný úspěch, úspěch týmu
akademických i neakademických pracovníků, kteří na této škole pracovali
a pracují. A jsou tady mezi námi tací,
kteří se školou jdou celých těch 18
let, co VŠFS existuje. Rozhodli jsme
se, a myslím, že byl nejvyšší čas, oceňovat ty, kteří si to zaslouží nejvíc.
A tak „statečná jedenáctka“ našich kolegyň a kolegů bude zanedlouho vy-
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věšena v Síni slávy. Dnes udělíme tři
medaile akademickým pracovníkům,
o nichž jsem hluboce přesvědčena,
že přispěli významnou měrou k tomu,
aby se Vysoká škola finanční a správní
stala takovou, jakou dnes je.
Je mi velkou ctí, že na prvním místě
mohu jmenovat prof. Ing. Františka
Zicha, DrSc., který, věřte nebo nevěřte, je s námi úplně od začátku. Buduje naši univerzitu od roku 2000 a já
bych se o něm mohla dlouze rozpovídat. Troufnu si říct, že si ho nejenom
velmi vážím, ale že se za těch 18 let
z něj stal i můj kamarád. Jsem ráda,
že spolu můžeme čas od času a zcela
neformálně diskutovat u pivka i různé
sociologické problémy.
Tím druhým je doc. Ing. Vladislav
Pavlát, CSc., a i když se to také možná
nezdá, je tu jen o trošku kratší dobu,
od roku 2001. A má jednu zvláštnost.
Nepůsobil na žádné jiné vysoké škole,
je nám věrný. I díky jeho excelenci
jsme dosáhli statutu univerzity. Jeho
specializací totiž jsou, velmi zjed-

nodušeně, finance, a právě v tomto
oboru máme akreditovaný doktorský
studijní program. A oba vyznamenaní stále hodně publikují. Doc. Pavlát
v současné době dokonce „trhá“
v tomto směru rekordy.
Třetí medaile bude udělena prof.
Ing. Lubomíru Cyhelskému, DrSc.,
který se, bohužel, nemůže ze zdravotních důvodů ceremoniálu zúčastnit. Nicméně i on má v historii VŠFS
zvláštní roli. Nastoupil pár let po
jejím založení jako velmi významný
statistik a matematik a přispěl k prestiži naší univerzity. I jeho zásluhou
u nás výuka statistiky a matematiky
má špičkovou úroveň, kterou nám
mohou závidět i veřejné univerzity.
Tedy i jemu čest a sláva.
Vážení přítomní, jsem ráda, že jsme
se sešli, abychom předali tato významná ocenění tak vzácným lidem.
A i když to není na Valentýna, jak
jsme původně plánovali, věřte, milí
ocenění, že tyto ceny získáváte ode
mě i od vědecké rady ze srdce.

Xadonia 01/2017 TÉMA VYDÁNÍ

Neučíme jen slovem,

daleko účinněji učíme
svým příkladem

Iva Ritschelová, Karel Havlíček // text
Tony Košař // foto

Prvním oceněným, který se bohužel nemohl ceremoniálu
ze zdravotních důvodů zúčastnit, byl prof. Lubomír
Cyhelský. Laudatio na něj pronesl děkan Fakulty
ekonomických studií Karel Havlíček.
Vaše magnificence, vážení páni profesoři, vážené dámy, vážení pánové,
v roce 1950, tedy v době, kdy někteří
z nás ještě nebyli na světě či byli ve
věku raného dětství, mohl jako sčítací
komisař při tehdejším sčítání lidu navštívit domácnosti našich rodičů či prarodičů bousovský rodák a mladý adept
ekonomických věd Lubomír Cyhelský.
Člověk, který celý svůj život věnoval
rozvoji a popularizaci oboru statistiky.
Člověk, který mj. získal historicky první
cenu předsedkyně Českého statistického úřadu za zásluhy v oblasti statistiky.
Na začátku své kariéry v letech 1951–
1952 působil na tehdejším Státním
úřadě statistickém. Dostal se na úřad
na povinnou umístěnku jako absolvent
oboru statistika na ČVUT. V odboru
národohospodářských bilancí se podílel

na metodice výpočtu tvorby a rozdělení
národního důchodu.
Otázce bilancí se dále věnoval i na
Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve
druhé polovině šedesátých let byl také
vědeckým pracovníkem Výzkumného
ústavu národohospodářského plánování, později pak Výzkumného ústavu
financí.
Jméno pana profesora Lubomíra
Cyhelského je pro řadu z nás spjato
s katedrou statistiky Vysoké školy ekonomické. Patřil k zakládajícím členům
katedry a věnoval ji úctyhodných padesát let svého života – od roku 1952 až
do roku 2002. Ale nejen to. Tuto katedru
také vedl téměř 30 let (1962–1990).
V roce 1958 získal na VŠE titul kandidáta věd v oboru ekonomická statistika
a v roce 1961 zde také habilitoval.

O sedm let později byl jmenován profesorem. Titul doktor věd pak získal v roce
1981.
Na vysoké škole působil i ve významných akademických funkcích. V letech
1966–1970 byl proděkanem Fakulty
národohospodářské VŠE a v období
1976–1985 byl v pozici prorektora pro
pedagogickou činnost. V 60. letech
se podílel na aktivitách spojených se
snahou o změnu nežádoucího zařazení
statistky v rámci Ministerstva státní
kontroly.
Na katedře statistiky a pravděpodobnosti byl jako profesor do roku 2002.
Od roku 1994 přednášel a působil na
Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.
Nás, jako představitele první soukromé ekonomické univerzity v České re-
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prof. Lubomír Cyhelský

publice, nesmírně těší, že od roku 2006
si zvolil jako svoje domovské pracoviště
Vysokou školu finanční a správní. Osobně považuji za velkou čest, že profesor
Lubomír Cyhelský působil posledních
více jak 10 let na katedře financí Fakulty
ekonomických studií a jsem hrdý na to,
že jsem měl možnost se s ním potkávat jak v rámci výuky, tak na zasedání
vědecké rady univerzity, kde byl mnoho
let aktivním členem.
Ačkoliv v posledním období není již
náš milý kolega, profesor Cyhelský, aktivní v přímé výuce, přesto jej považujeme za nedílnou součást nejen historie,
ale i současnosti naší univerzity.
V průběhu dnes již více než šedesátileté statistické pedagogické praxe
se významně podílel na rozvoji státní
statistické služby. V roce 1965 stál pan
profesor u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro
pracovníky státní i resortní statistiky,
které bylo později přejmenováno na
specializované statistické studium.
Musím zde zdůraznit, že toto studium
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pokračuje dodnes, má velmi vysokou
úroveň a dobré jméno.
Pan profesor Lubomír Cyhelský spolupracoval i na vzniku časopisu Statistika
a několik let byl členem redakční rady.
Byl též vedoucím redaktorem všech
jedenácti vědeckých sborníků Výzkumného ústavu sociálně ekonomických
informací v Praze nazvaných Statistická
revue. Publikoval více než 200 prací,
z nichž řada je příkladem výjimečně
úspěšné popularizace statistiky. Přednesl řadu vědeckých přednášek doma
i v zahraničí.
Působil také více než třicet let ve
funkci předsedy komise pro obhajoby
kandidátských prací oboru „Ekonomická statistika a aplikace matematiky
v ekonomii“. Podílel se jako školitel na
výchově řady osobností v tomto oboru.
Vážené dámy, vážení pánové, je pro
mne velkou ctí a potěšením, že dnes
předáváme ocenění právě panu profesorovi Ing. Lubomíru Cyhelskému,
DrSc. Pedagogovi a vědci uznávanému
několika generacemi. Velmi vzácnému,
lidskému a tolerantnímu člověku.

Domnívám se, že vyjádření úcty, obdivu
a poděkování za vykonanou práci
druhého není nikdy dost. A o to větší
mám radost, že dnes můžeme společně
vyjádřit obdiv a úctu člověku, který celý
život věnoval výchově mladých odborníků a který se svou aktivitou a činností
zasloužil o vysoký kredit československé i české statistiky.
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych závěrem citoval slova
českého velikána a učence - Jana Evangelisty Purkyně:
Největší cíl každého jednotlivce, tedy
i celé práce učence a učitele pro společnost, je mravní zušlechťování člověka. Je
jeho povinností, aby si tento cíl vytyčil
a měl jej před očima při všem, co dělá
pro společnost. Na mravním zušlechtění
společnosti nemůže s úspěchem pracovat
nikdo, kdo sám není dobrým člověkem.
Neučíme jen slovem, daleko účinněji
učíme svým příkladem.
A celoživotní dílo a aktivity pana profesora Lubomíra Cyhelského, DrSc., jsou
toho zcela jasným důkazem. A za to mu
patří velký dík nás všech.
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Špičkový odborník,
vynikající vědec
a skvělý pedagog

doc. Vladislav Pavlát
Petr Budinský // text
Tony Košař // foto

Dalším oceněným je jeden z klíčových pedagogů Fakulty
ekonomických studií doc. Vladislav Pavlát. Laudatio na něj
pronesl prorektor pro vzdělávací činnost Petr Budinský.
Vaše magnificence, vážení páni profesoři, vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych Vám představil další významnou osobnost působící na Vysoké
škole finanční a správní.
Doc. Vladislav Pavlát absolvoval
studium ekonomie na Vysoké škole věd
hospodářských v Praze, na VŠE získal
vědeckou hodnost CSc. a stal se docentem ekonomie. Řadu let působil ve
Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky, kde se věnoval
problematice řízení a organizace řízení.
V letech 1990-1991 byl odborným
pracovníkem a poradcem v tehdejší
centrální bance – SBČS, kde pracoval na
přípravě založení Burzy cenných papírů
v Praze. Jako místopředseda Přípravného výboru pro založení burzy (19911992) absolvoval stáž u US Security
Commission ve Washingtonu a v bance
Morgan Stanley v New Yorku (V New
York Institute of Finance později získal
diplom z kursu o finančních derivátech).
V r. 1992 v Praze založil Institut pro
podporu rozvoje finančního trhu, který
byl po vzniku BCPP Ministerstvem
financí pověřen školením a výkonem
zkoušek makléřů pro pražskou burzu,
jímž prošlo do založení Komise pro
cenné papíry (1998) na 4000 uchazečů.
Institut v letech 1993-1997 uspořádal

několik vědeckých konferencí za účasti
významných zahraničních představitelů
včetně MMF. Několik let byl členem
Burzovní komory a předsedou Výboru
pro obchod. V této době se aktivně
zúčastnil zasedání Světového finančního fóra v Praze (1995) a později v San
Francisku (1996).
Publikoval knihy Burzy cenných papírů ve světě (1992), Finanční deriváty
(1993), Globální finanční trhy (2013),
přes sto statí v různých českých a zahraničních publikacích, zejména ve sbornících z řady mezinárodních konferencí
v zahraničí i v ČR.
Byl předsedou redakční rady a šéfredaktorem časopisu Akcie, burza, kapitál
(1993-1994), který usiloval o odstranění
finanční negramotnosti. Doc. Pavlát
od roku 2001 spolupracuje úzce s naší
univerzitou VŠFS, čehož si nesmírně
vážíme a jeho přínos pro rozvoj naší
univerzity je neoddiskutovatelný.
Jako editor publikoval a autorsky
se podílel na knižních publikacích
Kapitálové trhy, Regulace a dozor nad
kapitálovými trhy, Regulace a dohled
nad finančními trhy.
Jako odborný garant se podílel na
přípravě mezinárodních konferencí
VŠFS o finančních trzích a jejich regulaci v r. 2005, 2007, 2009, 2011, 2013

a 2015 a je editorem sborníků z těchto
konferencí. V letech 2001-2006 pro obor
bankovnictví připravil řadu nových
přednáškových kurzů (cca 10). Připravil
rovněž příručky pro distanční studium
(Bankovnictví, SFT, STFS).
Osobnost doc. Pavláta je skvělým
příkladem člověka, který je současně
špičkovým odborníkem na danou
oblast – v tomto případě finanční trhy,
dále je vynikajícím vědcem s celou řadou vynikajících publikací a v neposlední řadě výborným pedagogem, který
dokáže předávat své zkušenosti dalším
generacím. Proto bych rád zdůraznil
následující:
– jeho znalosti v oblasti finančních trhů
a široký záběr publikační činnosti
(nejen v oblasti trhů a jejich regulace, ale
na příklad i v oblasti jejich infrastruktury),
– jeho mezinárodní zkušenosti z doby
přípravy BCPS a ve funkcích na burze,
– jeho záslužnou činnost v oblasti
školení makléřů a úsilí o zvyšování
finanční gramotnosti,
– jeho pochopení pro nové trendy
ve vzdělávání, např. aktivní podporu
distančního studia na VŠFS
– a v neposlední řadě rozsáhlou
reprezentaci VŠFS na mnoha mezinárodních konferencích v cizině.
Děkuji za Vaši pozornost.
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Mým
životním
krédem
je
e

g

K

e p s mi l i n

Přinášíme Vám i projev vyznamenaného doc. Pavláta. Jeho projev vzbudil v přítomných velké emoce a dojetí
bylo parné i na něm.
Vážená paní rektorko, vážený pane
prorektore, vážení členové Vědecké rady
naší university, vážení kolegové a všichni
přítomní!
Dovolte mi, abych nejprve ze srdce
poděkoval za udělení významného
uznání, kterého se mi dnes dostává.
William Shakespeare si ve svých Sonetech – na adresu rychle plynoucího času
- posteskl: „Minuty, vteřiny – hrozný let!“
(A to ještě nebyl znám pojem
nanosekundy!)
Pro mne – z ničeho nic – je tu magické
číslo 88 křížků. A všechno v těle mne
bolí. Připadám si jako věhlasný automobil Škoda MB 1000 (= který sice měl tisíc
malých bolestí, ale vždy dojel k cíli) a zároveň jako dávný malý Indián, který musí
mít železnou vůli překonávat všechny
útrapy.
Bohudíky se mým životním krédem
již dávno stalo „Keep smiling.“ (Tedy
nikoliv „Keep weeping!“) Optimismus
mne nikdy nezklamal. Zachránil mne
i v situacích, z kterých zdánlivě nebylo
východisko; vždycky se nějaké řešení
nakonec našlo, i když často za cenu ztrát,
a to nejen finančních.
Neřídím se sice středověkým heslem
„Ora et labora“ (tedy česky „Modli se
a pracuj“), ale spíše heslem „Pracuj a drž
se cesty, kterou pokládáš za možnou,
schůdnou a správnou“.
Jsem šťastný, že – i jako senior – mohu
pracovat na naší universitě. Díky kontak-
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tu s mladými studenty a kolegy a díky
dobrému kolektivu, jehož jsem členem,
jsem si zachoval svůj elán. Dokud ještě
mám sílu, mám chuť a vůli tvořit něco
nového, hlavně v oblasti mého oboru.
(Prozradím, že píši knihu o vzniku pražské burzy.)
Posledních 16 let jsem se věnoval
otázkám spojeným s rozvojem finančních trhů. Je to velmi dynamická oblast.
Kdo jí chce porozumět, musí denně sledovat nové události, nová fakta a nová
nebezpečí a stále se učit, učit (a to
třetí nezapomenout!) - učit se. To mne
přimělo dívat se raději kupředu než do
minulosti, a snažit se něco užitečného
dělat pro lidi.
Naučilo mne to ale zároveň i větší
opatrnosti, podložené znalostí historie
finančních trhů. Ta potvrzuje, že se na
těchto trzích často hrálo s falešnými
kartami (tedy nejen v politice!) – totiž s chybnými teoriemi, s chybnými
hypotézami a s falešnými nadějemi.
O finančních trzích toho stále víme jen
málo k tomu, aby bylo možné lidi (jako
účastníky trhů) přesvědčit, že nemají
jednat jen v zájmu osobního prospěchu,
ale respektovat i zájmy společnosti.
Proto je regulace trhů nezbytná, přes
veškerá tvrzení těch, kdo tvrdí, že regulace není nutná, protože se trhy „řídí samy“
– ale jen tak dlouho, než vybuchne krize
nebo dokonce další válka.
Pevně doufám, že i přes všechny
nahromaděné problémy, které zmítají
světem a finančními trhy, převáží zdravý
rozum a nutnost sebezáchovy. Každá
minuta zachování míru je totiž pro nás

Vladislav Pavlát // text
Tony Košař // foto

pro všechny, pro celé lidstvo, cennější,
než hromady pokladů uzamknuté v ocelových trezorech.
Rád bych ještě připojil několik slov
na adresu studentů. Je až ku podivu,
jak nás učitele studenti mají „přečtené“
(myslím na ty, kteří studuji proto, aby
se něco naučili, ne pouze pro diplom!).
Jistě to platí i naopak: dobrý učitel také
má své studenty „dobře přečtené“. Při
vzájemném jiskření mezi studenty a učiteli by ale vždycky mělo jít o zachování
lidských vztahů, což pro učitele znamená
být vlídným a ochotným pomáhat, ale
zachovávat přitom potřebnou náročnost
a přísnost. Pro studenty to znamená
studovat, nelajdačit a nepokoušet se
„prokouknuté učitele“ šidit a podvádět.
Tedy osvědčené pedagogické zásady
známé od doby Jana Amose; platí i dnes
při aplikací nejnovějších studijních metod, kterým fandím.
VŠFS, která se stala respektovanou
soukromou vysokou školou, nyní stojí
před novou výzvou, totiž před možností
inovací spektra vzdělávacích příležitostí.
Inspirace pro tyto inovace může vzejít
i z obsahu, metodiky a techniky různých
bezplatně přístupných internetových
kurzů renomovaných zahraničních universit. Jsem přesvědčen, že naše universita bude schopna se vyrovnat i s touto
náročnou výzvou.
Dovolte mi nyní, abych (na závěr svého vystoupení) naší universitě popřál do
budoucna další rychlý a úspěšný rozvoj,
a abych Vám všem upřímně poděkoval
za účast na dnešním slavnostním
zasedání.

Xadonia 01/2017 TÉMA VYDÁNÍ

Ocenění získal
i významný český sociolog
a pedagog VŠFS
prof. František Zich
Třetím oceněným v letošním roce byl
pedagog a vědec, který je s Vysokou
školou finanční a správní od jejího počátku
– prof. František Zich. Laudatio přednesl
proděkan FES Ondřej Roubal.
Ondřej Roubal // text
Tony Košař // foto

Vážená paní rektorko, vážení členové
vědecké rady, vážený pane profesore,
je mi ctí, že jsem dostal příležitost vystoupit na mimořádném zasedání Vědecké rady Vysoké školy finanční a správní
a přispět laudatiem k slavnostnímu aktu
předání medaile za zásluhy prof. Františkovi Zichovi.
Dovolte mi proto několik slov.
Předmětem životního zájmu profesora
Zicha je lidská společnost, její současnost i budoucnost. To byl také hlavní
důvod, proč v roce 1964 opustil svoje
technické vzdělání a přešel studovat sociologii, obor, který v té době prodělával
svoje znovuzrození. V roce 1967 profesor
Zich absolvoval postgraduální studium
sociologie. Orientoval se především na
metodologii a metody sociologického
výzkumu, uskutečnil několik sociologických výzkumů z oblasti životního
způsobu, společenského vědomí a sociologie organizace. Zkušenosti z výzkumů
publikoval v roce 1976 ve své habilitační
práci Sociologický výzkum, která dodnes
slouží jako jedna z učebnic studentů
sociologie. V sedmdesátých a osmdesátých letech se vedle pedagogické práce
zabýval zkoumáním životního způsobu,
politické aktivity a sociální struktury
tehdejší československé společnosti.
Spolu s tím profesor Zich vynaložil
nemalé úsilí na obhajobu samotného
oboru sociologie, který byl v době normalizace znovu potlačován a redukován
jen na empirický výzkum. Obhajoba

sociologie jako teoreticko – empirické
vědecké disciplíny vedla profesora
Zicha k hledání vztahu mezi tehdy převažující a jedinou politicky přijatelnou
teorií marxismu a empirickou sociologií.
V roce 1986 publikoval významnou
monografii Sociální procesy a současně
byl jmenován profesorem.
Po roce 1989 založil v Sociálně –
ekonomickém ústavu AV ČR v Ústí nad
Labem nový výzkumný směr – České pohraničí v procesech evropské
integrace, v němž se po roce 1993
angažoval v rámci Sociologického
ústavu AV v Praze. Byl řešitelem řady
domácích a mezinárodních vědeckých
projektů, autorem několika monografií
a desítek publikací v otázkách vytváření
přeshraničního společenství, regionální
identity, stejně jako dodnes citlivých
témat sudetoněmecké otázky. Pracoval
současně jako pedagog a vědecký pracovník na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, přednášel
i na Štětínské univerzitě v Polsku. V roce
2000 učinil zásadní rozhodnutí a přešel
na Vysokou školu finanční a správní,
kde se zasloužil o zavedení sociologie
v roli pedagoga a autora řady učebních
textů.
Františka Zicha jsem poznal jako
student v roce 1998 a bude to již 20
let, co trvá naše spolupráce a přátelství. V těch 20 společných letech jsem
s Františkem Zichem zažil a prožil 3
různé etapy.

Nejprve to bylo období, které bych
dnes označil jako „Utrpení mladého
Werthera“, kdy jsem jako student procházel u Františka Zicha prvními zkouškami a testy, chý-kvadrátem a regresní
analýzou, (ale nutno dodat, že nikdy
s horším hodnocením než výborně).
Rád vzpomínám na „léta učednická“,
první společné výzkumy v Sociologickém ústavu AV ČR a první společnou
zahraniční stáž na ostrově Kréta, kde
jsme po večerech v tavernách rýsovali
kontury našeho prvního mezinárodního projektu a plány prvních publikací.
V roce 2001 jsme pak spojili své sociologické síly na Vysoké škole finanční
a správní.
Rád vzpomínám na „léta tovaryšská“,
kdy byl František Zich vynikajícím školitelem a silnou oporou v doktorském
studiu i habilitačním řízení. Léta to byla
plodná, velkorysá podpora Vysoké škole
finanční a správní umožnila založit novou vědní disciplínu – sociologii marketingové komunikace. Jelikož Goetheho
romány léta učednická a léta tovaryšská
nemají pokračování, inspirací k označení další etapy mi zůstává náš současný
výzkum hédonismu, za jehož finanční
podporu předem děkuji paní rektorce.
Léta tovaryšská tak konečně střídají
léta hédonistická. Přeji Ti Františku,
aby hédonismus nezůstal jen otázkou
v dotazníku, ale stal se odpovědí Tvého
života v „éře tekutých časů nejistoty“.
Mnoho zdraví.
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Dokud nám
síly stačí…
budeme
bádat
František Zich // text
Tony Košař // foto

Projev prof. Zicha, který pronesl jako
poděkování za udělenou medaili,
byl plný humoru a nadhledu. Sklidil
nejenom zasloužený potlesk, ale
i upřímný smích.
Vážená paní rektorko, vážení členové vědecké rady, vážení kolegové a kolegyně.
Jsem velice potěšen oceněním, kterého
se mi dnes dostalo od vědecké rady
Vysoké školy finanční a správní. Cítím se
být velice poctěn a tohoto vyznamenání
si velice vážím.
Přesto jsem si položil otázku, zda si
také ocenění mé práce pro naši školu
vlastně zasloužím. V bezesných nocích
jsem přemýšlel o tom, proč bych vlastně
měl být vyznamenán. První argument,
který mne napadá, zní: „No, dožil ses 80
let, a to je dost na to, aby ti poděkovali.“
I to je možné, ale věk, jak známo, není
žádná zásluha a každému směřuje ručička času výš a výš. Co by tedy mohlo být
dalším důvodem? Že jsem se snažil poctivě pracovat a vzdělávat naše ovečky,
bádat, psát statě a skripta? To také dělá
každý, tedy nic zvláštního.
Pak mne napadlo, že jsem možná
škole prospěl tím, že jsem mezi nás
přivedl, nebo se na tom alespoň podílel,
významné odborníky, pedagogy jako je
doc. Ondřej Roubal, nebo profesor Petr
Matějů. A také napravovatelku mých
administrativních přešlapů, asistentku
naší katedry paní Květu Dolejšovou. Ti,
a všichni další, s nimiž jsem měl čest spolupracovat, jsou součástí tvořivé síly naší
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univerzity a její budoucnosti. Takže ano,
mohl bych říci, že ocenění, kterého se mi
dostalo, si vlastně zasloužím.
Ovšem je třeba přiznat, že ne všechno
se povedlo. Nepodařilo se nám udržet
studijní obor sociologie, ačkoliv jsme
měli vše formálně, odborně i lidsky
dobře nastartováno. Zradil nás ale malý
zájem veřejnosti o tento obor. Tento
neúspěch není tak docela naší vinou.
Většina zájemců o vzdělání dnes chce
studovat ekonomické či právní obory
nebo marketingovou komunikaci. Proč,
to je jiná otázka. Pokud jde o sociologii,
tato zkušenost mi nyní nepřipadá tak
tragická. Mnohem víc mne ale mrzí, že
se mi nebo nám sociologům nepodařilo
přesvědčit všechny naše kolegy ekonomy, že sociálno existuje a že porozumět
společnosti jako celku, což je pro život
nezbytné, bez sociologie není dost
dobře možné.
Musel jsem to i při této slavnostní příležitosti zmínit. Problém jisté jednostrannosti studia a jednoznačná orientace
směrem k ekonomismu a pragmatismu
racionální volby je dnes všeobecný,
odpovídá postmoderní globalizační
společnosti. Jsou však, myslím, ale také
na místě obavy, zda tato zdánlivá samozřejmá racionalita moderního myšlení
je perspektivní, zda nakonec neztrácíme
něco, čím je dosud i naše univerzita
výjimečná.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat za
ocenění mé práce pro školu. Určitě mne

nenapadlo, když kdysi, tuším, že v roce
1998, mne požádal Vladimír Čechák,
abych podepsal závazek, že pokud bude
schválena jedna z první soukromých
vysokých škol, půjdu tam učit sociologii.
Netušil jsem, že zde budu tak dlouho a že z iniciativy a úsilí zakladatelů
paní Bohuslavy Šenkýřové a Vladimíra
Čecháka a asi i dalších vyroste opravdu
významná, seriózní a dynamická vzdělávací instituce.
Nakonec přece jen povzdech. Je
to hezké, že jsem dostal toto ocenění,
opravdu to potěší a člověk má radost,
že snad udělal něco pozitivního. Ale
přiznejme si, že je to i trochu smutné.
Vlastně to potvrzuje, že už jsi hochu
starý, někde se usaď a nezlob. Chtěl bych
jen upozornit, že to jen tak nebude. Ti,
kteří celý život o něčem přemýšlí, bádají,
kladou si otázky, jen tak nepřestanou,
myslím, že to platí nejen o mně, ale
i o obou mých souputnících. Dokud nám
síly stačí, stejně se budeme v něčem
šťourat, něco psát, nad něčím koumat.
A tak mne na závěr napadá… Když
jsme to velkolepé Společenství škol,
máme zde mateřskou školku, základní
školu, střední atd., proč bychom nemohli
mít něco jako dům důchodců, nebo
klub důchodců, nebo třeba univerzitu
pro přestárlé profesory, docenty, kde by
mohli dohánět, co ještě nestihli. Nebo
aby si tam, alespoň čas od času, zahráli
mariáš.
Děkuji vám za pozornost.

ROHAN BUSINESS CENTRE
RECEPCE B
ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 671/15
186 00
PRAHA 8
ČESKÁ REPUBLIKA
WWW.APOGEO.CZ
WW
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VŠFS se zúčastnila

prestižní polské konference
Naše univerzita se aktivně účastnila 15. jubilejní
vědecké konference o otázkách ekonomické
globalizace v polských Katowicích.
Polští studenti na Ekonomické
univerzitě v polských Katowicích se
živě zajímají o procesy globalizace.
O tom svědčí nebývale vysoká účast
studentů oboru „Mezinárodní ekonomické vztahy“ na jubilejní vědecké
konferenci o globalizaci, kterou
uspořádala Katedra mezinárodních
ekonomických vztahů z Fakulty
ekonomie v říjnu 2016. Konference
se aktivně zúčastnily více než tři
desítky vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů a doktorandů
z desítky polských universit ekonomického zaměření, aby zde diskutovali a posoudili aktuální teoretické
i praktické problémy.
Jednání pléna dopolední části konference v zastoupení rektora university
zahájil prof. Dr. habil Tadeusz Sporek,
vedoucí Katedry MEV. Prozradíme,
že pan prof. Sporek je na VŠFS dobře
znám jako aktivní účastník již dvou
mezinárodních konferencí VŠFS o Finančních trzích (2013 a 2015) a jeho
příspěvky byly uveřejněny v obou
sbornících. Také na naší letošní kon-
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ferenci „Finanční trhy“ která se bude
konat v květnu 2017, očekáváme jeho
účast.
Na dopoledním plenárním zasedání
bylo předneseno pět hlavních referátů, z nichž první – na pozvání katowické university – přednesl docent
Vladislav Pavlát z Katedry financí
Fakulty ekonomických studií VŠFS na
aktuální téma o Brexitu ( „Reflexions
on Globalisation, Brexit and V4 Countries mutual co-operation”). Další
klíčové referáty se týkaly internacionalizace a inovativnosti, strategie
mezinárodních korporací a dohody
Švýcarska o obchodech s Čínou.
Odpolední jednání konference probíhalo ve 4 sekcích, v nichž zaznělo
kolem 40 příspěvků, vesměs věnovaných vysoce aktuálním otázkám. Jako
příklad lze uvést příspěvky týkající
se tzv. Atlantické dohody o clech
a tarifech, srovnání evropské migrační politiky s migrační politikou v USA
a další atraktivní témata.
Naše univerzita udržuje pracovní
kontakty ve vědecké oblasti s Ekonomickou univerzitou v Katowicích

Vladislav Pavlát // text
Ekonomická univerzita // foto

již po dobu více než pěti let, přičemž
v r. 2016 byla tato oblast významně
rozšířena o smlouvu o spolupráci
v programu Erasmus +.
Ekonomická univerzita v Katowicích
byla založena již před 2. světovou válkou v r. 1937; svůj nynější název nese
oficiálně od roku 2010. Univerzita
má v současné době 11260 studentů
bakalářského a magisterského studia
studujících různé ekonomické obory
na pěti fakultách. Fakulta ekonomie
je organizačně rozčleněna na 14
kateder, z nichž Katedra mezinárodních ekonomických vztahů zaujímá
významné místo.
Ekonomická univerzita v Katowicích
vydává vlastní recenzovaný odborný
časopis „Studia ekonomiczne“, v němž
bývají uveřejňovány i kladně posouzené články z vědeckých konferencí.
Připomeňme, že město Katowice
vzniklo již ve 13. století. Dnes má
2,5 milionů obyvatel a je metropolí
Horního Slezska. Češi se při návštěvách v Katowicích vždy setkávají
s vlídným a přátelským přijetím.
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sectio aurea
Jiří Mihola // text
Archiv autora // foto

Zlatý řez

dlouhodobá koncepce a strategie

Přednáška Jiřího Miholy O všudypřítomnosti zlatého
řezu jako významného historického fenoménu
a přesně matematicky definovaného objektu se konala
v Kongresovém centru naší univerzity dne 22. února 2017.
Všechno, co je v přírodě komponováno tak, aby výsledek působil na
lidské oko lahodící harmonií, souvisí
se zlatým řezem. Takové objekty
jsou krásnější, zdravější a také lépe
fungují. Přednáška byla o hlubokých
příčinách tohoto jevu.
Historický exkurz ukázal, že četné pyramidy i prehistorické artefakty již oplývaly proporcemi zlatého řezu. Přímo se
tímto problémem zabývali Eukleides,
Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Feidius,
Johanes Kepler, Albrecht Dürer, Martim
Ohm, Roger Herz-Fischler, Matila Ghyka.
Přednáška byla sestavena na základě
osobních kontaktů autora s prof. Františkem Brabcem, Zachriou Sitchinem
a prof. Jánem Šramem.
Obsahem přednášky byly četné
historické stavby zjevně oplývající proporcemi zlatého řezu. Do historického
výčtu architektů byli zařazeni Marcus
Vitruvius Pollio, Leon Battista Alberti, Le
Corbusier a Ladislav Žák.
Matematická část se zabývala vymezením proporcí zlatého řezu na úsečce

rozdělené tak, aby kratší část k delší
byla ve stejném poměru jako delší část
k délce celé úsečky.
Dále byly odvozeny zlatý obdélník
a zlatá spirála. Byly vypočteny hodnoty
poměru ϕ a Φ i unikátní vlastnosti těchto dvou iracionálních čísel.
Zlatý obdélník i zlatá spirála byly ukázány na proporcích čínského Zakázaného města, na sumerských hliněných
destičkách, na obrazech Leonarda da
Vinci, Raphaela, na kompozici fotografií,
formování vichřice, letu dravce, tvaru
spirálních galaxií, polohy zvířat, tvaru
rostlin a jejich květů, tvaru zobáků,
rohů, parohů, klů, zubů a schránek živočichů.
Velká pozornost byla věnována
propagační a reklamní tvorbě i způsobu
zhotovení některých velmi známých
firemních log.
Problematika byla rozšířena též na
pětičetné obrazce a na platonské a archimedovské mnohostěny. Přenáška se
dále zabývala využitím zlatého řezu pro
neperiodické dláždění a na tzv. zlatý

úhel. Přednáška se také dotkla uspořádání kvazikrystalů.
Následovalo vysvětlení Fibonacciho
a Lucasovy posloupnosti, Fibonacciho
hald a fytotaxí rostlin. Četné příklady
existence zlatého řezu byly z astronomie a také z oblasti hudby, zvířecích
a lidských proporcí.
Zmíněna byla rovněž tzv. zlatá fyzika
a souvislost stoupání šroubovic B-DNA
s proporcí zlatého řezu. Přímá souvislost zlatého řezu byla ukázána také ve
vztahu k některým fraktálům.
Závěr byl věnován ekonomickým
interpretacím, zejména zlatému stromu
a harmonickým vývojovým proporcím.
Ekonomická obec byla vyzvána k tomu,
aby se danou problematikou zabývala
systematicky a založila zlatou ekonomii.
Bylo konstatováno, že většina proporcí přírody se řídí zlatým řezem a pokud se jím neřídí, není tato proporce
harmonická. Z bohaté diskuse vyplynulo, že tato látka stojí za to, aby na ni
navazovala další přednáška na obdobné
sofistikované téma.

16
17
13

18. dubna 2017
14,00 hod.

Kongresové centrum VŠFS,
Estonská 500, Praha 10

Rektorka Bohuslava Šenkýřová

vás zve na setkání
S PREZIDENTEM ČESKÉ REPUBLIKY

MILOŠEM ZEMANEM

při příležitosti návštěvy
VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Účast prosím potvrďte do 11. 4. 2017 na e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s.
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Ples

VŠFS a BA
David Gerlach // text
Tony Košař // foto

První lednovou sobotu 7. ledna 2017 se konal další ročník
reprezentačního plesu Vysoké školy finanční a správní
a Bankovní akademie opět v Paláci Žofín na Slovanském ostrově.
Vyvrcholením atraktivního večera bylo vystoupení populární Ewy
Farné, ale skvělou atmosféru mělo i vystoupení Petra Vondráčka
a jeho kapely Lokomotiva. A tečkou večera pak byly ABBA Stars.
Rytířský sál po větší část večera bavilo Swing Collegium. Hosté
plesu si navíc i letos mohli odnést jednu ze skvělých cen, které
jsme připravili ve spolupráci s celou řadou partnerů. První
cenou byl oběd s rektorkou univerzity Bohuslavou Šenkýřovou ve
Francouzské restauraci Obecního domu.
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Bohuslava Šenkýřová // text
Karel Žitňanský // foto

Osobnosti VŠFS

Vážené kolegyně a kolegové, naše univerzita dosáhla v uplynulém období významných výsledků nejen
v oblasti vzdělávací a výzkumné, ale i v neakademických činnostech a projektech. Úspěšně jsme
dokončili restrukturalizaci holdingu, ubytovací Campus, otevřeli studijní středisko v Karlových Varech
atd. Podařilo se to díky nesmírnému úsilí týmu kolegyň a kolegů celé univerzity. Rozhodla jsem se
nejenom proto každoročně veřejně ocenit za významný přínos k rozvoji univerzity titulem „OSOBNOST
PRO ROK“ ty akademické a neakademické pracovníky, kteří ve své práci dosáhli i dlouhodobě dosahují
vynikajících výsledků. Seznamte se s oceněnými za rok 2016, jejichž fotografie Vás budou v Síni slávy
(v prostorách kateder v budově Estonská) provázet až do letošního prosince. Touto cestou Vám,
kolegyně a kolegové, děkuji a přeji mnoho tvůrčích, pedagogických, pracovních i osobních úspěchů!
S úctou Bohuslava Šenkýřová, rektorka

Ing. Zuzana Balžanková
kvestorka

Ing. David Korda, MBA
finanční ředitel

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
vedoucí Katedry financí

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

děkan Fakulty právních a správních studií

Ing. Jan Mertl, Ph.D.

odborný asistent Katedry financí

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

proděkan Fakulty právních a správních studií

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
prorektor pro vzdělávací činnost

PaedDr. Václav Netolický

odborný asistent Katedry správního práva
a veřejné správy studijní středisko Most

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
děkan Fakulty ekonomických studií

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

proděkan Fakulty ekonomických studií

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

místopředseda představenstva
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redakce // text
Tony Košař // foto

VŠFS poprvé v historii

udělila čestný titul doctor honoris causa
Za mimořádný přínos pro rozvoj
česko-čínských vztahů v oblasti
vzdělávání jej rektorka Vysoké
školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová udělila prezidentu
Changchun University of Finance
and Economics panu Li Shufeng.
Ocenění v podobě pamětní medaile
a diplomu převzal na slavnostním
zasedání Vědecké rady VŠFS v úterý
28. března 2017.

Ceremoniál byl veden v češtině a simultánně překládán do čínštiny, aby
rozuměli nejenom čínští hosté, ale
i naši čínští studenti, kteří se všichni
akce zúčastnili.
Slavnostní zasedání vědecké rady
bylo součástí programu čínské delegace, která naši univerzitu navštívila
ve dnech 27. až 28. března 2017.
Prezident CUFE během dvou dnů
navštívil výuku čínských studentů,
Campus VŠFS, kde jsou studenti uby-

továni, a samozřejmě se potkal i s vrcholnými představiteli naší univerzity.
Výsledkem návštěvy bude další intenzivní spolupráce mezi univerzitami,
a to nejenom v trojstranném projektu
Triple Degree.
A protože se jedná o událost pro
VŠFS vpravdě historickou, přinášíme
Vám vedle fotodokumentace pro
přiblížení atmosféry ceremoniálu
i všechny projevy, které během něj
zazněly.

V dnešním světě
uspějí jen ti nejlepší
Jako první svůj projev přednesla
rektorka univerzity Bohuslava
Šenkýřová. Titul doctor honoris
causa je nejvyšším možným vyznamenáním, které naše univerzita uděluje, a je určeno zejména
zahraničním osobnostem, jejichž
působení překračuje hranice vzájemné spolupráce.
Vážení členové vědecké rady, vážený
pane prezidente Li Shufeng, vážení
hosté, dámy a pánové!
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Bohuslava Šenkýřová // text
Tony Košař // foto

Vítám vás na slavnostním zasedání
Vědecké rady Vysoké školy finanční
a správní. Dnes budeme svědky významné historické události.
Naše univerzita poprvé za dobu svojí
existence udělí čestný titul Doctor
honoris causa. Prvním poctěným tímto titulem bude prezident Changchun
University of Finance and Economics,
pan Li Shufeng, a to za mimořádný
přínos pro rozvoj česko-čínských
vztahů v oblasti vzdělávání.
Už před více než čtyřmi lety jsme
spolu s prezidentem City University

of Seattle ze Spojených států amerických navázali první kontakty s Changchun University of Finance and
Economics.
V té době studovalo na různých
univerzitách světa více než 250.000
čínských studentů, včetně CityUniversity of Seattle. V ČR jich na všech
vysokých školách studovalo však jen
několik málo desítek.
Na Vysoké škole finanční a správní
v té době studovalo 1.200 zahraničních studentů, avšak žádný z Číny.
To jsme chtěli změnit, a rozhodli se
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matické stránce. Velkou oporou byla
bezesporu záštita prezidenta ČR pana
Miloše Zemana.
Pan prezident Li Shufeng se projevil
jako statečný vizionář, který umí zdravě riskovat, neboť správně pochopil,
že ČR a VŠFS bude správnou volbou
a zmíněný projekt Triple Degree má
velký potenciál a může být významnou přidanou hodnotou pro studenty
jeho univerzity.
Podařilo se díky velkému úsilí všech
stran překážky překonat a v příštím
akademickém roce bude v tomto
projektu studovat na VŠFS již přes 90
studentů CUFE. První jsou připraveni
odjet dokončit svoje studia do USA.

proto vyhledat vhodnou univerzitu
v Číně, která bude mít na spolupráci
zájem.
Při společné návštěvě s prezidentem CU jsme prezentovali náš
společný česko-americký vzdělávací
program a navrhli přistoupení CUFE
do tohoto projektu. Prezident Li Shufeng spolu se svým týmem vedeným
profesorem Chenem se správně rozhodli překonat řadu problémů – v té
době nebyly česko-čínské vztahy na
tak dobré úrovni, jako dnes a získat
dlouhodobé vízum bylo velmi složité.
Na projektu Triple Degree jsme
společně intenzivně pracovali po
obsahové, administrativní i diplo-

V dnešním globálním světě uspějí
jen ti nejlepší. Absolventi našeho
programu se znalostí čínského, evropského i amerického prostředí mají ty
nejlepší šance.
Pan prezident Li Shufeng, obrazně
řečeno, pomohl zbořit imaginární zeď
a pomohl postavit most přátelství.
Most, který může propojovat Čínu,
Českou republiku a USA. To je dobrá
cesta k porozumění složitému světu
a sblížení tak rozdílných kultur.
Je to velká zásluha prezidenta Li
Shufeng, který si nejen za to zaslouží
být oceněn čestným titulem Doctor
Honoris Causa. Vážený pane prezidente, děkujeme.

Prezident
Li Shufeng

vizionář a manažer
Petr Budinský // text
Tony Košař // foto

Prorektor naší univerzity Petr
Budinský je jednou z klíčových
postav, které stály u zrodu projetu Triple Degree. Čínu osobně
mnohokrát navštívil a při minulé
návštěvě dokonce získal na Changchun University of Finance and
Economics čestný titul hostující
profesor. Jeho volba jako osobnosti, která přednese laudatio na
prezidenta Li Shufeng, tedy byla
zřejmá.
Vaše magnificence, vážení členové
vědecké rady, vážený pane prezidente, vážení hosté,
je mi ctí, že mohu při příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Vysoké školy finanční a správní pronést
laudatio k slavnostnímu aktu udělení
čestného titulu doctor honoris causa
výjimečnému člověku, prezidentu
Changchun University of Finance and
Economics, panu Li Shufeng.
Li Shufeng se narodil v roce 1965.
Vystudoval Technickou univerzitu

v Jilinu, kterou ukončil získáním
magisterského titulu v roce 1990.
V letech 2001–2002 úspěšně absolvoval program MBA americké Wisconsin
International University.
Ještě během studia na Technické
univerzitě v Jilinu začal pracovat
pro společnost Wenjiao Boiler Works
v Changchunu, kde v letech 1989
–1992 působil jako asistent technického ředitele. Svým pracovním nasazením a odbornými znalostmi získal
v roce 1992 pozici zástupce ředitele
této společnosti, aby se v roce 2001
stal jejím ředitelem.
V tomto roce se také stal viceprezidentem CUFE. Od konce roku 2012 do
současnosti je prezidentem společnosti Wenjiao Boiler Works v Changchunu a současně prezidentem CUFE
(Changchun University of Finance
and Economics).
Li Schufeng získal během svého
dosavadního působení ve společnosti
Wenjiao Boiler Works a na univerzitě
CUFE celou řadu ocenění. V roce 1995

mu městská rada v Changchunu udělila titul „Vynikající absolvent university“ a v roce 2002 se stal „Uznaným
expertem“ městské rady
v Changchunu.
V roce 2011 mu byla udělena
„Medaile práce“. V roce 2012 se stal
„Uznaným expertem“ s významným
přínosem stejně jako v roce 2014,
kdy byl ještě zařazen mezi odborné
a technické talenty s vynikajícími
odbornými výsledky.
V roce 2016 získal obdobné ocenění
na celostátní úrovni. Tato vyznamenání získal Li Shufeng jako výraz ocenění za jeho řídící schopnosti a tvrdou
práci jak ve společnosti Wenjiao
Boiler Works, tak na CUFE.
Poté, co se stal ředitelem společnosti Wenjiao Boiler Works, zvýšila
tato výrazně ziskovost a zefektivnila
své procesy. Li Schufeng podporoval
zavádění nových technologií a společnost pod jeho vedením získala dva
technologické patenty na celonárodní úrovni a řadu ocenění. Po celou
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dobu svého působení ve společnosti
se též významně podílel a podílí na
výzkumu a vývoji nových technologií.
Při svém působení na CUFE úspěšně transformoval původní školu do
podoby moderní univerzity. Pod jeho
vedením byla postavena nová budova
a vybudována moderní knihovna
unikátní jak architektonicky, tak i použitou technologií sloužící k vyhledávání a půjčování knih. Knihovna byla
dokončena v roce 2015, rok poté, kdy

byla dokončena transformace původní
vysoké školy na CUFE. Li Shufeng dokázal perfektně uplatnit své zkušenosti
z businessu v řízení univerzity a obráceně své akademické zkušenosti promítnout ve formě výzkumu a vývoje do
řízení obchodní společnosti. Je vynikajícím vizionářem a současně manažerem,
který umí vybudovat a motivovat svůj
tým. Klade přitom velký důraz na internacionalizaci univerzity, což se mimo
jiné projevuje jeho plnou podporou

třístranného vzdělávacího programu
mezi čínskou CUFE, americkou City
University of Seattle a českou Vysokou
školou finanční a správní.
Při svých návštěvách CUFE v Changchunu jsem ho měl možnost poznat
i jako člověka, který ač mnohé dokázal,
zůstal současně skromný a je ochoten
na sobě stále pracovat. Jsem poctěn,
že jsem prezidenta Li mohl osobně
poznat a těším se na další spolupráci
mezi našimi univerzitami!

I am proud
of our students
Li Shufeng // text
Tony Košař // foto

Good afternoon, dear rector
Ms. Bohuslava, dear representative of the Embassy of People´s Republic of China Mr. Zhao,
guests, teachers and students.
I am very glad to once again visit
your beautiful university, as well as
meeting old friends and our lovely
students. It is also with great pleasure
to be attending a ceremony which
will be awarding myself an honorary
doctorate. I appreciate the gesture
very much though honestly I believe
that this honor doesn’t belong to me
but for our common cause.
Secondly I would like to stress how
moved I am today that ambassador
Mrs. Ma and other officials from our
own Chinese Embassy here in the
Czech Republic have taken time out
of their busy schedule to be present
in person which really is a big support and encouragement to us.
It has now been three whole years
since our universities signed the intercollegiate exchange and cooperation agreement with both the Prague
University of Finance & Administration and the City University of Seattle.
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With our own university already
successfully sending two groups of
students and another already preparing well with study and going through the procedures to apply for the
visa. They should be ready to live and
study with you this coming September. They are already looking forward
to visiting your beautiful country
especially the city of Prague and the
challenges of studying overseas.
The last time I was here I had the
honor of attending the annual meeting of the International Association
of University Presidents (IAUP) to
become an honored member.
I am glad to have been informed that
our students are very much enjoying
their time in your university, studying hard, making great progress,
and showing high morale and great
merit. Under the hard work by Ms.
Bohuslava, our students Gao Hai
Ning(Wesley), Hu Man Yue(Miranda),
Liu Zhi Hao(Ken), and Jin Lin(Joanna)
have begun their study of MBA courses of postgraduate.
What makes us even prouder is that
the cooperation between our two
universities has made such interest

from both our countries presidents
Milos Zeman and Xi Jin Ping. Mr.
Zeman personally wrote an inscription to bestow his patronage for our
cooperation projects whereas during
our own president’s visit to the Czech
Republic he warmly interviewed our
overseas students representing our
country with enthusiasm and encouragement.
Our cooperation project at the
same time received widespread
attention from all sectors of the community. Some well-known Chinese
state-owned companies and Fortune
500 companies already want to sign
our students up for employment
upon graduation. Under the joint
effort of the teachers and students
from both parties our cooperation
project will make further achievements and enjoy a broader prospect.
On behalf of Changchun University
of Finance & Economics, as well as the
parents and students studying here,
I would like to express my gratitude
to Ms. Bohuslava. It is her effort that
brings the three universities together, collaborating to create a bright future. With her leadership and
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affection that ensures our students
a great learning atmosphere and safe
living environment, the students not
only obtained knowledge, but also
broadened their horizon through excellent teachers, instructions, and the
international teaching environment.
During our cooperation, vice-rector
Mr. Budinsky, together with other
school leaders and teachers, have
come to our university many times,
giving lectures and speeches.
Mr. Budinsky was appointed as guest
professor of our university and made
a report entitled “The Analysis of the
Financial Situation of China, the European Union and America”. I’d like to
express my heartfelt gratitude to the
leaders and teachers of your university who devoted themselves to our
cooperation project and the cultivation of our students.
I would also like to express my
sincere thanks to our special guests
from the Chinese Embassy here in the
Czech Republic which could attend
here today. Ambassador Mrs. Ma
and the leaders from the Education
section, thank you for your support
to our students and teachers for
inviting them to take part in activities
in the embassy over many occasions.
It is with your love and concern that

makes our students feel the warmth
of both motherlands. It enhanced
the student’s education in patriotism
and collectivism, and increased their
national pride and confidence.
Once again I am deeply honored to
be bestowed with an honorary doctorate title by the Prague University of
Finance & Administration today. I feel

There will soon
be over 100 students
from our school
in 2018 which is
extraordinary among
university international
exchange programs.
that this is both an honor and a duty.
I will cherish the honor and perform
my duty.
There will soon be over 100 students from our school in 2018 which
is extraordinary among university international exchange programs. Further discussions over the exchange of
students and teachers as well as the
education scale and cooperation field

between both parties should and
will be broadened. We will further
our cooperation and make active
contributions to the development of
cultural communication between the
Czech Republic and China and also
the promotion of friendship between
our great nations.
I will work harder for better cooperation between us, for our students’
better studying, growing and future,
and for the friendship between Czech
Republic and China.
I’d like to take this opportunity to
raise several hopes for our students.
I hope you be patriotic, abide by the
law, and always aim high. Study hard,
seek the truth, and grow to be independent and happy to become united
and make progress together. Changchun University of Finance & Economics will always be your home. Today
you can be proud of our school, and
tomorrow our school will be proud
of you. I wish all of you good luck on
achieving academic success along the
way so that you can all reach great
heights.
Thank you to everyone that could
attend here today, I wish you all good
health, smooth work, and that our friendship between the Czech Republic
and China lasts forever.

25

Xadonia 01/2017 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

Známe české i slovenské reprezentanty

v mezinárodním finále GMC
V polovině března se uzavřela obě
národní finále mezinárodní soutěže
Global Management Challenge ve
virtuálním řízení firem. Oba vítězné týmy získaly od naší univerzity,
jako organizátora soutěže, možnost
bezplatně vystudovat MBA a budou
také reprezentovat svoje země letos
v dubnu v mezinárodním finále, které
se koná v Kataru.
Česká edice soutěže byla uzavřena
slavnostním vyhlášením výsledků
v úterý 14. března 2017 v Kongresovém centru VŠFS. Na prvním místě
skončil IES team ve složení Diana

Bosáková (Univerzita Karlova), Martin
Bosák ml. (UK), Lucie Holušová (UK),
Matúš Pravda (UK) a Richard Husár
(Masarykova univerzita). Zcela mimořádné je, že tento tým soutěžil poprvé. Patronem týmu byla ČSOB, hlavní
partner soutěže. V České republice
soutěž podpořila na pozici generálního partnera J&T Banka, hlavními
partnery byli ČSOB a IBM.
Slovenští vítězové byli vyhlášeni
ve čtvrtek 16. března 2017 v J&T
Café (prostory generálního partnera
soutěže). První místo obsadil tým
Ekonomické univerzity Košice pod
názvem Gamajun ve složení: Martin

Magdalena Straková // text
Archiv // foto
Bosák st., Nikola Tančáková, Alexander Tarča, Zuzana Rudášová a Enriko
Forgáč. Patronem týmu byla společnost Deloitte, hlavní partner soutěže
na Slovensku. Zajímavostí je, že tým
má ve svém středu vítězku loňské edice Nikolu Tančákovou. Slavnostního
vyhlášení soutěže se zúčastnil i ministr školství, vědy, výzkumu a sportu
Slovenské republiky prof. Ing. Peter
Plavčan, PhD. Na Slovensku soutěž
v pozici generálního partnera vedle
J&T Banky podpořilo i IBM. Hlavními
partnery pak byli Deloitte a Vysoká
škola manažmentu/ City University of
Seattle.

Klub Diamant
přivítal Elišku
Haškovou-Coolidge
Magdalena Straková // text
Tony Košař // foto
Další z pravidelných setkání klubu
Diamant svou přítomností ozdobila
velká dáma českého veřejného života
Eliška Hašková-Coolidge. Diskuse
s touto dámou, která více než dvacet
let působila v administrativě Bílého
domu a pracovala pro pět amerických
prezidentů, byla nesmírně podnětná.
Při jejím vyprávění bylo absolutně
soustředěné ticho a následné dotazy
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prozrazovaly nejenom živý zájem,
ale i velkou úctu, kterou tato výjimečná žena zcela přirozeně vzbuzuje.
Setkání se konalo ve čtvrtek
16. února 2017 a kromě výjimečného hosta bylo mimořádné i tím, že
jsme přivítali tři nové členy. Do klubu
Diamant vstoupili Ing. Kateřina Ujfaluši, Bc. Jakub Hradec a Ing. Ondřej

Bačina. Příští setkání se bude konat
v květnu.
Klub Diamant vznikl jako sdružení úspěšných absolventů, kteří se
rozhodli po skončení studia nadále
podporovat svoji univerzitu a udržet
tak kontakt s jejím vedením i najít
platformu pro setkávání se zajímavými osobnostmi ze společenského,
podnikatelského a politického života.
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Závěr zimy patřil

redakce // text
Tony Košař // foto

na VŠFS florbalu a fotbalu

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se v hale
Tatranu Střešovice uskutečnil již 4. ročník
florbalového turnaje pro střední školy, který
pořádá naše univerzita. Po měsíci na jeho
úspěch navázal 6. ročník fotbalového turnaje
VŠFS, tentokrát na branickém Hamru, za
účasti maskota Bohemians Praha 1905, který
sklidil nebývalý úspěch.

Na prvních místech se umístily
stejné školy.
Konečné umístění při florbalovém
turnaji:
1. OA Heroldovy Sady
2. OA Bubeneč
3. SOŠ Stavební a zahradnická
4. Gymnázium Nad Alejí
A při fotbalovém:
1. OA Heroldovy sady
2. OA Bubeneč
3. SOŠ Stavební a zahradnická
4. SOŠP PROFIT

Děkujeme všem za účast a sportu zdar!
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Meet Viktorija,
our Erasmus Trainee

Štěpánka Hronová // rozhovor
Tony Košař // foto

It is March the 8th, the International Women’s Day, and
I am meeting two wonderful ladies one of whom is my
beloved colleague Jitka Vlčková from the Erasmus Team
at our university. The one I have been cooperating with
in terms of student exchanges or my own professional
lecturing experience at our partner universities abroad
since I started working for The University of Finance and
Administration – Department of Languages about ten
years ago. But there is something special about this day.
She is accompanied by a young
woman, Viktorija Bliūdžiūtė from
Lithuania, who comes to talk to
our students at the study branch
in Most about her internship at the
Foreign Department of our university in Prague as well as her overall
experience with the Erasmus programme.
Speaking in front of our students
a few minutes later, Viktorija seems to
be very determined and focused on
the mission she is accomplishing. She
talks to the audience enthusiastically
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and unhesitatingly as an ambassador
of both the Erasmus programme and
her own country. I also see her as a
perfect example of a young female
professional just standing on the
threshold of her future career but already with excellent language equip-ment and rich working experience.
When we talk informally after the
official part of the debate and
subsequent questions raised by
students who were hesitant to ask
in front the audience, I learn many
things about her while serving roast
chicken, mixed vegetables and some

fresh bakery as an expression of my
gratitude to all foreigners who were
always looking well after me while
I was visiting their universities. One
can never pay it back to the locals, so
you just pass it on in the belief that
other people somewhere, sometime
will open their arms to foreign students and scholars who come to their
country.
While I think about this professionally and personally enriching encounter two days later, I pick up the
phone and call Magda Straková, our
spokeswoman and Xadonia editor,
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to share this wonderful experience.
By the way, this is another person of
the very similar blood group who I
always enjoy working with because

All that I have gained
has far outweighed
any difficulties I may
have experienced
of her professionalism, determination
and cordial personality. She says: “Do
you know what? Prepare an interview
with Viktorija but be fast! The next
Xadonia issue is going into print
soon!” I promise I will. Actually,
I have to. There are only a few days left
of Viktorija´s internship at our university. So, I sit down and start writing
questions for an electronic interview.
I hope anyone from our academia can
find some inspiring moments while
reading her answers…
Viky, would you please tell our readers
about the challenges of an internship
in a foreign country? What have been
the gains and the pains of it? Would you
recommend such an experience to our
university students?
First of all, I would like to say thank
you for inviting me to be interviewed,
it’s a great honour. I think that the
biggest challenge of this internship
abroad was to come to the Czech Republic alone; with no friends or a family, and to not really know what was
waiting for me out here. But actually,
even before coming I was pretty sure
that I would meet many brilliant and
interesting people, and that is what
actually happened. I can’t even describe how happy I am about all the
people who have come into my life.
I’m really thankful to people like
Vice-Rector Roman Mentlík, who
made this internship possible. Also,
to my mentor Martina Šudrichová,
and my colleagues Jitka Vlčková, Nikola Macková and Jenna Ronaldson,
who have taught me so much and
made this internship very special. I’m
sure that I’ll be going back home professionally equipped and ready for
the next step in my career. I can confidently say that all that I have gained

has far outweighed any difficulties I
may have experienced along the way.
As I always say, speaking to all young
people that I meet: you have so many
opportunities; grab the chance; go on
Erasmus, travel, meet new people and
come back home full of unforgettable
experiences!

enjoyed places which tell stories from
the Middle Ages. Regarding other European countries I’ve visited so far during
this stay …well, obviously, I couldn’t
miss out the opportunity to visit Germany as well as beautiful places like
Austria, specifically the towns of Vienna
and Hallstatt.

How would you describe your personal
encounters with people here? What
places and sights are you going to take
back home in your memory? Where
have you been around Europe other
than our country?
During my Erasmus experience in
Prague, I met so many great people and
all of them brought something positive
into my life and I really hope that I did
the same. I’m so delighted that I met
people who helped me to make one of
my dreams come true. Once, I travelled
with a small group of friends to Austria,
which was such an amazing place. I
will always be thankful to them for
those special memories. Not forgetting
the others I’ve met, not only from all
over Europe, but literary from all over
the world - sometimes I jokingly say

We have also talked about the electronic language support which is prepared
for students who enrol in Erasmus +
programme. Could you introduce this
really helpful on-line tool to potential
Erasmus + participants?
Yes, I remember that we spoke about
the Online Linguistic Support (OLS). I
consider it a really useful tool to study
foreign languages. The OLS offers
participants in the Erasmus mobility
programme the opportunity to improve
their skills in foreign languages, which
they might use to study, work or volunteer abroad. Selected participants
may follow an online course to improve
their competence. The OLS consists of
language assessments, courses, and a
final test. A significant advantage of the
OLS courses consists in the possibility
to attend a massive open online course
which can be chosen on a variety of
topics. The courses are led by native
lecturers. I believe that the knowledge
of other foreign languages can open
many doors.

This mobility has had
so much influence on
my self-development.
I became more
self-confident … and
more aware of what
I want from my life
that wherever I go, I will always have
someone to meet and somewhere to
stay. I am also grateful that I was able
to meet Czech people who invited me
into their homes, let me get to know
them and prove that Czechs are super
friendly and caring people. I will always
be grateful for these particular people. As regards travelling, I have been
to many places in the Czech Republic
because I was really interested to learn
more about this country. In fact, after
seeing many different areas, I became
astonished at how varied and rich in
history this country is; surrounded by
amazing nature and landscapes which
are different everywhere you go. I really

Students who consider applying for the
next round of the Erasmus entrance
procedures might not know about all
the necessary steps they have to undergo in order to submit their application
or go through all official steps of the
process. Could you give them some
advice on this topic?
Well, first of all, I would like to advise
them to come to our International Erasmus+ Day which is usually held at the
beginning of each semester. Secondly,
if they wish to know more about the
Erasmus programme possibilities and
the selection procedure, they can always
contact my colleagues, the Erasmus
Exchange Team, at erasmus@vsfs.cz;
Room: E027. They’re really friendly and
are always happy to help anyone who
needs it. Now, I would like to explain
briefly the three main procedures to go
through. The first is an application form
which can be found at the VŠFS web
page (English version) where students
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have to submit their personal information, their curriculum vitae and a cover
letter in English. After the application
deadline, students are invited to the
online language test. Successful students are then invited to an interview,

I’m sure that I’ll be
going back home
professionally
equipped and ready
for which they need to come prepared,
having selected a university that best
suits their requirements regarding their
courses during the mobility period.
I would like to emphasize that students
have to be well organized and highly
responsible. If they are, their Erasmus+
experience will be a pleasure for both
sides. Additionally, I would like to
remind everyone that the deadline to
apply for a traineeship abroad is the
27th of April. Don’t miss the chance!
I remembered that during our face-to-face meeting you had mentioned an
international students’ club which you
had been a chairperson of at your home
university. Would you mind sharing
some information about it with us?
Well, yes, you are right. When studying at the University of Social Applied
Sciences in Vilnius I became a part of
the Erasmus Student Network (ESN)
in my university. ESN is a non-profit
student organization which has the aim
to help International Students, provide
opportunities to get acquainted with

30

the culture of foreign countries and offer opportunities for self-development.
The main principle of the organization
is “students helping students”. At my
university’s section (ESN SMK) I was a
vice-president so I was closely working
with all the members of our team and
cooperating with our International Relations Office. Having been in ESN gave
me a lot of experience, helped the development of my hard and soft skills, as
well as brought friends and many new
connections into my life. Here, at VŠFS,
students can join the International Student Club (ISC), which organizes events
and trips for the incoming international
students. I think it would be more than
great if after my interview there were at
least one active and responsible person
willing to join ISC.
You had finished your undergraduate
studies at your alma mater in Vilnius
before you started this internship at
VŠFS in Prague. What are your plans
upon your return?
Actually, this is a question that I have
been asked quite often while being
here. The main plan is to go back to
Lithuania, settle down for a short time
and then carry on with my career as
well as continue with my Master’s
degree. There are so many ideas for the
future, but you can never know how life
will turn out and in which part of the
world you may wake up one day!
Is the Victoria who arrived half a year
earlier here to Prague the same as the
one who is leaving at the end of March?
Has the professional experience changed you in any aspect?

There is a lot to think about in order to
answer this question. To be honest, no.
The me that is about to leave the Czech
Republic is not the same person as the
one that arrived. Firstly, this mobility has
had so much influence on my self-development - I became more self-confident,
more independent and more aware of
what I want from my life. Secondly,
I gained a lot of professional knowledge
and I am sure that I will be able to use it in
my future work placements.
What are some of the landmarks of your
country you would recommend our
academia to visit?
Well, I really love my country and I
could talk a lot about it, but I will try
to be brief. Actually, I really hope that
the readers know where Lithuania is
and that they’re aware that our capital
is a beautiful city called Vilnius, which
is full of both historical heritage and
green landscapes. When in Vilnius,
nobody should miss the chance to visit
one of our most historical sites – Trakai, which is only 30 km away from the
capital. Trakai has a fascinating island
castle on Galvė Lake and it was one of
the main centres of the Grand Duchy
of Lithuania. For those ever wishing
to visit Lithuania, I would also highly
recommend going to the seaside and
visiting the Curonian Spit. It’s a really
special place full of untouched nature,
sand dunes and towns which were covered by sand many years ago. I would
also recommend visiting two other Baltic States as well – Latvia and Estonia.
It’s really worth going there!
Thank you for your time, Viktorija. Very
pleased to have met you.
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JAK SE PONORKA DOKÁŽE
PONOŘI T A VYNOŘI T?

Šimon a uboat.cz // text

1. Ponorka je vlastně loď, která umí plavat na hladině i pod vodou. Má speciální
nádrže – říká se jim komory, které se dají naplnit vzduchem nebo vodou.
Jsou vpředu a vzadu nebo po obou stranách ponorky. Když je ponorka vynořená,
je v komorách vzduch.
2. Komory mají nahoře a dole ventily. Když se otevřou všechny, z horních ventilů
se vypouští z komor vzduch a přes dolní se do nich napouští voda z moře. Ponorka
se stane těžší a klesá ke dnu. Vypouštěný vzduch někdy dělá kolem ponorky gejzíry.
3. Ponorka si před tím, než vyrazí na moře, musí pomocí takzvaného „kompresoru“
naplnit do zásobních tlakových láhví vzduch. Tento přístroj umí do malého prostoru
láhve uschovat hodně vzduchu.
4. Vzduch z tlakových láhví se pak použije při vynořování. Vpouští se do komor,
odkud tlačí vodu ven do moře. Ponorka se stane lehčí a vynoří se. Ponorka často
nevytlačí z komor všechnu vodu, aby se vynořila jen trochu. Když se chce vynořit
více, vytlačuje vodu z komor tak, že nasává okolní vzduch a šetří tak tlakové láhve.
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