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Člen mezinárodní
asociace

Editorial
Vážení a milí čtenáři Xadonie,
letos se nad stránkami našeho
časopisu setkáváme poprvé.
Na jaře jsme pro Vás připravili
dvě samostatné přílohy velkých
českých deníků MF Dnes a Hospodářských novin, ve kterých
jsme zevrubně představili jak
univerzitu, tak její zakladatelku
Bankovní akademii. Mezitím se
však ve Společenství škol událo tolik nového, že některé
oblíbené rubriky musíme přeložit do listopadového
vydání. Rozhodně o ně však nepřijdete. Už nyní pro Vás
máme připravené např. další pokračování našeho seriálu
Dobrodružství kriminalistiky.
Tématem vydání jsou mezinárodní vztahy univerzity, které
za poslední rok prošly doslova turbulentním rozvojem.
Určitě si proto přečtěte rozhovor s prorektorem Romanem Mentlíkem, kterého jsme zpovídali téměř přesně po
roce. Přinášíme také podrobné informace ze Slavnostního
zasedání Vědecké rady, na kterém byli v červnu oceněni
stříbrnými medailemi kolegové Milan Kašík a Radim Valenčík a zlatou Vladimír Čechák. Připomeňte si jejich moudré
i vtipné projevy a celkovou atmosféru ceremoniálu. Časopis pak uzavírá rozhovor s Markem Matějkou, novým
ředitelem Bankovní akademie. Zjistěte, jak hodlá první ze
škol našeho společenství vést a kde vidí priority dalších let.
Začíná nový akademický rok, ve kterém nás všechny čeká
mnoho zkoušek, o některých se ve svém článku zmiňuje
rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová, čeká nás však
také velkolepý ples, který bude úvodem roku velkých oslav.
Nenechte si jej ujít. Hvězdou večera bude Marie Rottrová
a připravujeme i různá překvapení. Ve chvíli, kdy držíte
v rukou toto vydání Xadonie, už jsou možná v prodeji lístky
za mimořádně příznivé ceny.
Na viděnou v listopadu s novým vydáním.
Vaše
Magdalena Straková
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Jsme dynamický

organismus
Bohuslava Šenkýřová // text
David Urbanczyk // foto

Máme konec mimořádně žhavých
prázdnin a těšíme se jistě všichni
na nový akademický rok. Vždyť na
VŠFS oslavíme v průběhu roku 2019
dvacet let od našeho vzniku! Zdaleka
to ale nebude jen rok slavení. Stále se

„Kvalita univerzity
se nedá vměstnat do
stovek stran povinné
dokumentace.“
urputně snažíme na sobě pracovat,
abychom uspokojili nároky hodnotitelů Národního akreditačního úřadu.
A stále jsme přesvědčeni, že kvalita
univerzity se nedá vměstnat do stovek
stran povinné dokumentace. Vysoká
škola je živý organismu, který se
i v průběhu jednoho akademického
roku mění a někdy i hodně. Nejen co
do personálního obsazení, ale hlavně
co do tvůrčí činnosti. Alespoň na naší
univerzitě tak tomu je. Od přípravy
povinné dokumentace a jejího posouzení komisí hodnotitelů, zpracování
zprávy, naším vyjádřením a projednáním a vydáním rozhodnutí Rady NAÚ
uplyne mnohdy i rok. A tak bychom
vlastě mohli zpracovávat novou dokumentaci, protože na školu mezitím
přišli noví akademičtí pracovníci s novými publikačními výstupy a projektovými záměry, jiní zase z nejrůznějších

důvodů odešli. Získali jsme nové
projekty a navázali nová akademická
partnerství. Do praxe jsme vypustili
více než 1 500 absolventů, kteří ve
velké většině dělají čest naší univerzitě a najdou často velmi lukrativní
zaměstnání. Naše škola je dynamický
organismus, nežijeme jen z minulosti,
máme rozvojové koncepce a strategie
a ty postupně naplňujeme. Jsme moderní univerzita, která čerpá podněty
nejen z tuzemských univerzit, ale i ze
zahraničí.
Dokladem řízené personální politiky je např. zvyšující se počet docentů
a profesorů, a to i z „vlastních řad“.
Také, jak uvidíte v tomto čísle Xadonie,
významný rozvoj zaznamenáváme
v oblasti zahraničních vztahů. A zdaleka nejde jen o programy Erasmus.
Patříme mezi vysoké školy, které mají
vysoký podíl zahraničních studentů
studujících v českých a anglických
akreditovaných studijních programech. Každoročně navyšujeme počty
studentů, kteří přijíždějí na letní
a zimní školy. Řada našich akademických pracovníků rovněž získává
zkušenosti na zahraničních partnerských univerzitách v Evropě, Americe
i Asii. Třebaže cesta k mezinárodním
výzkumným projektům vůbec není
lehká, i zde v rámci našich možných
kapacitních možností bodujeme.
Velkou výzvou pro všechny vysoké
školy je pravost a kvalita závěrečných
prací. To je skoro jediné, co po našich
absolventech zanechává „stopu“.
Pokud jde o nastavení procesu vedení,

oponování a obhajování závěrečných
prací, troufnu si tvrdit, že je kvalitní.
Sami jsme si jako jedni z prvních
odkoupili od Masarykovy univerzity
systém na odhalování plagiátů. V příštím čísle přineseme rozhovor s Ing.

„Nežijeme z minulosti,
naplňujeme nové
koncepce a strategie.“
Brandejsovou, který poodhalí některé
zajímavé skutečnosti. A nejen to. Snažíme se odhalovat i tzv. „koupené“ závěrečné práce. Samozřejmou součástí
řídící práce je i kontrola akademických
pracovníků. Na nich záleží, jak pečlivě
a kvalitně budou spolupracovat se studenty. Možná je to často snaha ulehčit
si práci. Pokud vedoucí a oponent
neudělá všechno pro to, aby si ověřil,
že autorem práce je student, může se
vedení školy snažit o sebelepší systém.
Výsledek nebude dobrý. V souvislosti
s tím, abychom napomohli odstranění
tohoto nešvaru, rozhodlo vedení
VŠFS, že s účinností od akademického
roku 2018/19 budou všechny závěrečné práce veřejně přístupné. To bude
skvělý dárek k našemu výročí.
Všem kolegyním a kolegům, partnerům a přátelům VŠFS přeji úspěšný akademický rok 2018/2019 a se
všemi se těším na ples v lednu na
Žofíně. Bude ještě slavnostnější,
než jindy, protože otevře rok našich
výročí.
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Daří se nám rozšiřovat
zahraniční spolupráce
Redakce // rozhovor
David Urbanczyk // foto

Před rokem jsme vám přinesli rozhovor s novým prorektorem pro mezinárodní vztahy Romanem Mentlíkem.
Předestřel tehdy před čtenáři svoji
vizi, kam by se celá oblast, pro univerzitu velmi významná, měla pod jeho
vedením posunout. Po necelém roce
jsme se opět setkali při rozhovoru.
Když se ohlédnete za uplynulým
obdobím, jak se dařilo vám i vašemu
týmu naplňovat vize o rozvoji mezinárodních vztahů na VŠFS? Co se
všechno se ve vašem úseku událo?
Uplynulý akademický rok byl hektický nejen pro studenty, ale pro
všechny, kteří jsou zapojeni do našich zahraničních aktivit. I když bych
asi měl zdůraznit, že zahraničními
aktivitami nemyslím jen ty, které realizujeme v zahraničí, ale i ty, které
představují stále četnější návštěvy
zahraničních partnerů na naší univerzitě. Záměrně říkám partnerů, protože
to nejsou jen hosté z partnerských
univerzit, ale i návštěvy z dalších partnerských institucí včetně představitelů podnikové sféry.
Ale abych se vrátil k vaší původní
otázce. Ti, kdo sledují webové stránky VŠFS, určitě nebudou překvapeni,
že došlo k výraznému rozšíření našich aktivit do zahraničí, a to jak na
úrovni studentských výměn a výměn
pedagogů, tak v oblasti vědecko-výzkumné. Opravdu hrdý jsem na to, že

se nejednalo, jako povětšinou v minulosti, jen o návštěvy u zahraničních
partnerů, ale že čím dál více hostů

navštěvuje naši univerzitu. Podařilo se
nám takřka zdvojnásobit počet účastníků letních škol, poprvé v historii
VŠFS jsme zrealizovali „otevřenou“
letní školu, kam se mohli hlásit individuální studenti a uspořádali jsme dvě
nové akce s mezinárodní účastí —
Erasmus Staff Teaching Week a IP
Sustainable Banking and Finance.
Obě tyto aktivity chceme v budoucnu
nejen opakovat, ale i rozvíjet.
Jak se rozvíjí projekt Triple Degree, vlajková loď našich zahraničních vztahů? A podařilo se vám
rozšířit tento úspěšný projekt na další univerzity?
Za tuto otázku děkuji. Spolupráce
s čínskými vysokými školami je skutečně jednou z prioritních oblastí,
na kterou se zaměřujeme. Přesto,

ještě než se vrátím k tomu, jak jsme
spolupráci rozšířili, nedá mi, abych
nezdůraznil, že v červnu letošního
roku první skupina čínských studentů
úspěšně získala titul bakaláře a část
studentů bude pokračovat ve studiu
MBA v americkém Seattlu, odkud
jsme se s kolegou prorektorem Petrem Budinským shodou okolností
nedávno vrátili. Současně v září přijíždí již čtvrtá skupina čínských studentů. Tentokrát jich bude 28. Celkově
tedy ve všech ročnících studuje na
VŠFS již téměř 100 čínských studentů
na denním studiu.
A nyní k otázce rozšiřování spolupráce. V listopadu loňského roku
jsme se zúčastnili v Pekingu studijního veletrhu. Tam jsme navázali další
kontakty, které se nám kromě jiného
podařilo přetavit do konkrétní spolupráce. Mám na mysli především Zhejiang Financial College a China Jiliang
University, obě shodou okolností
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z Hangzhou. Studenti z obou univerzit se zúčastnili již letošních letních
škol, což je vynikající zpráva. Určitě je
dobré zmínit, že nás v červnu letošního roku navštívila kulturní delegace
ze Zhejiang Financial College, ale
o tom se dočtete dále ve vydání.
V rámci již zmiňované návštěvy
Pekingu jsme také zorganizovali
workshop v prostorách české ambasády, na kterém jsme kromě jiného
představili právě i náš velmi úspěšný
Triple Degree program. Ten dokonce
za „vlajkový projekt“ pro rozvoj česko-čínské spolupráce v oblasti vzdělávání označila Jeho Excelence Bedřich
Kopecký, velvyslanec České republiky
v Číně. Naše snahy se samozřejmě
neomezují pouze na uvedené školy, stále hledáme a nacházíme další
partnery.
Nabízí se otázka, co ostatní teritoria. Došlo k posílení spolupráce i s jinými zeměmi?
Určitě ano, naplno se zapojujeme
do aktivit programu Erasmus plus. Letos jsme se stali hostiteli intenzivního
programu Sustainable Banking and
Finance, který koordinuje Inholland
University of Applied Sciences z Rotterdamu. Sami jsme iniciovali a zorganizovali Staff Teaching Week, do
kterého jsme zapojili naše partnerské
univerzity atd. Jen kdybych je měl
všechny vyjmenovat, už bychom neměli dost času na vaše další otázky.

06

A zmínit musím ještě spolupráci s korejskými univerzitami. O obou programech, které pro ně připravujeme, se
také dočtete dále.
Zatím jsme se hodně věnovali programům pro studenty, zmiňoval jste
ale i výměnu pedagogů. Přibližte
prosím čtenářům tuto oblast.
Tady musím pochválit naše katedry, a to především Katedru financí
a Katedru řízení podniku, které se

aktivně zapojily do zahraničních aktivit. Projevilo se to i tím, že se skoro
zdvojnásobil počet pedagogických
pracovníků, kteří v rámci programu
Erasmus + Staff Mobility navštívili
řadu partnerských univerzit: namátkou mohu zmínit Itálii, Řecko, Finsko,
Holandsko, Polsko. Tyto výměnné pobyty jsou nesmírně důležité nejen pro
pedagogy samotné, ale i pro zkvalitňování výuky. Přínosem je i to, že na
naši univerzitu přijíždějí na výměnné

pobyty zahraniční pedagogové. Například letos jsme na tři měsíce hostili
dva profesory ze Zhejiang Financial
College.
Nezbývá než závěrečná otázka, co
plánujete do budoucnosti?
Jednak budeme pokračovat ve
všech uvedených aktivitách a budeme je dále rozvíjet. Kromě toho
budeme v říjnu letošního roku hostit
v prostorách naší univerzity mezinárodní vědeckou konferenci EBES,
připravujeme další ročník Erasmus
Staff Teaching Week a určitě také
intenzivního programu Sustainable
Banking and Finance. Kromě uvedeného mohu říci, že pracujeme na jednom velmi důležitém mezinárodním
projektu, jehož realizace by naší univerzitu ještě více zviditelnila na mezinárodním trhu a zatraktivnila studium
u nás. V pravý čas vše prozradíme
i čtenářům Xadonie.
Budeme dále rozvíjet spolupráci
s čínskými a korejskými univerzitami.
Chceme se více zaměřit na rozšíření
spolupráce s CETYS, naší partnerskou univerzitou v Mexiku. Zároveň
připravujeme rozšíření spolupráce
s americkou univerzitou CITY University of Seattle. Jsem přesvědčen, že až
se mne za rok zase zeptáte, co nové
v oblasti zahraničních aktivit, bude
stále platit, že dvě stránky našeho časopisu na to prostě nestačí.
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Fernando León García
- sabbatical na VŠFS

Redakce // text
David Urbanczyk // foto

Prezident mexické univerzity CETYS si pro svůj sabbatical vybral VŠFS.

Na přelomu dubna a května tohoto
roku navštívil Vysokou školu finanční
a správní v rámci svého tvůrčího
placeného volna, tzv. sabbatical,
prezident partnerské mexické univerzity Fernando León García. Bylo to
poprvé v historii VŠFS, kdy se vysoký
představitel partnerské školy rozhodl
spojit svůj sabbatical právě s námi.
Ještě před jeho příletem 29. dubna
2018 byl připraven program pobytu
a společně vydiskutovány oblasti společného zájmu. Obě strany se shodly
na třech klíčových bodech: prohloubení spolupráce s CETYS a její posunutí na další úroveň — rozšíření nad
rámec mobility studentů i pedagogů,
nalezení cest ke spolupráci s dalšími

partnery v oblasti Mexika a Jižní
Ameriky a konečně možnost získání
americké akreditace. Vedle jednání na
nejvyšší úrovni si Fernando León García připravil přednášku s prezentací na
téma Innovation in Higher Education,
která vzbudila mezi účastníky velký
ohlas. Spolu s ním přiletěla do ČR
i jeho manželka Claudia. Ta navštívila
Bankovní akademii a Kouzelné školy,
kde si s dětmi povídala (ve španělštině
a angličtině) o životě v Mexiku. Žáci
obou škol byli nadšení a Claudii zahrnuli řadou zvídavých otázek. Vedle
nových znalostí se tak procvičili i v komunikaci v obou světových jazycích.
S naší univerzitou i Českou republikou
se Fernando a Claudia rozloučili

18. května 2018.
Fernandu Leónu Garcíovi byl naší
univerzitou v říjnu 2017 udělen čestný
titul doctor honoris causa za mimořádný přínos k internacionalizaci vysokého školství. Vzájemná spolupráce se
datuje už od roku 2004, kdy měl jako
Executive Vice President for Academic
Affairs na City Univerzity of Seattle na
starost spolupráci se zahraničními univerzitami v programech MBA a BSBA.
Vzájemné kontakty se nepřerušily ani
poté, kdy se stal v roce 2010 prezidentem CETYS, jedné z nejvýznamnějších
mexických univerzit. Fernando León
García je rovněž významnou osobností v International Association of
University Presidents.
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Nový zahraniční partner:
univerzita z Indie
Petr Částka // text
Archiv autora // foto

Další spolupráci navázala VŠFS
v loňském roce s indickým společenstvím škol ASM Group of Institutes.
Po oboustranných návštěvách se
nyní připravuje projekt společného
bakalářského programu a také letní
škola, která by měla být realizována
již v letošním roce. Očekáváme příjezd 20 indických studentů.
Společenství škol ASM Group of
Institutes bylo založeno roku 1983
a získalo si pověst vynikající vzdělávací instituce, která připravuje odborníky v managementu, obchodu
a financích. Do dnešního dne má
přibližně 66 tisíc absolventů.

Rozvíjíme spolupráci
s Jižní Koreou

E. Částková // text a foto
M. Chalupová // foto

Naše univerzita připravuje celou
řadu mezinárodních aktivit směřujících do různých oblastí světa.
K těm nejzajímavějším patří projekty
připravované pro korejské studenty.
V současné době VŠFS spolupracuje
s korejskou Yeungjin College,
Keimyung College a Gyeongbuk
College of Health.
Již druhým rokem se na půdě VŠFS
uskutečnil Daegu City Internship
Program, ve kterém se korejští
studenti účastnili dvoutýdenního
intenzivního kurzu anglického jazyka
a poté absolvovali čtyřtýdenní praktickou stáž v různých společnostech
dle svého studijního oboru ve spolupráci s Česko-korejskou společností.
Letos studenti získávali pracovní zkušenosti v hotelech Occidental Praha
Five, MM23 Hotel, společnosti Korean
Air nebo výzkumném ústavu laserové
techniky HiLASE.
I tentokrát doprovodil korejské
studenty pan Won Lee – zástupce
agentury Yiroom Career, která zprostředkovává stáže pro uchazeče po
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celém světě. Po prohlídce našich
budov v Praze projevil zájem navštívit
i studijní středisko v Karlových Varech. Podle Wona Leeho je v Korejské
republice mnoho zájemců o studium
cestovního ruchu a stáž v Karlových
Varech by pro ně v budoucnu mohla
být přínosná nejen vzhledem k počtu
turistů, kteří toto lázeňské město
každoročně navštíví.
Kromě Daegu City Internship Programu VŠFS připravuje Global Practical Training Program. Tento program
zahrnuje čtyři týdny intenzivní výuky
anglického jazyka zaměřeného na
business English a tříměsíční stáž
v mezinárodních firmách. Program se
stává významnou položkou v životopisech studentů a usnadňuje jejich
uplatnění. V září očekáváme příjezd
dalších tří mladých Korejců.
Stejně tak jako Daegu City Internship Program byl i Global Practical
Training Program připraven na míru
korejským studentům, ale v případě
zájmu je otevřen pro studenty z celého světa.
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Pozoruhodná cesta
čínskou historií

Lucie Finová // text
David Urbanczyk // foto

Vysoká škola finanční a správní se stala první českou univerzitou, kam se svým
představením přijeli studenti ze Zhejiang Financial College z Číny.

Dne 11. června navštívila naši univerzitu delegace z partnerské univerzity Zhejiang Financial College (Čína).
Byla v pořadí již druhou návštěvou
z této školy v letošním roce. V květnu
totiž na VŠFS zahájili tříměsíční pobyt
dva její hostující profesoři.
Dopoledne bylo věnováno schůzce
týkající se nových možností spolupráce mezi oběma institucemi. Šestičlennou čínskou delegaci, která se
setkala s nejvyšším vedením univerzity v čele s rektorkou B. Šenkýřovou,
vedl viceprezident J. Jiang. Během
jednání byla podepsána Dohoda
o vzájemné spolupráci a projednány

oblasti, kde obě školy jasně deklarovaly svůj zájem o okamžité zahájení
spolupráce: krátkodobé výměny
studentů, společné výzkumné projekty, výměna pedagogů nebo např.
společné vzdělávací projekty.
Odpoledne vystoupila v Kongresovém centru Vysoké školy finanční
a správní skupina dvaceti čínských
studentů v doprovodu pedagogů.
Spolu si pro diváky připravili jedinečné vystoupení naplněné tradičními
uměleckými prvky bohaté čínské
historie. Při představení mimo jiné
zazněly tradiční mužské i ženské zpěvy i operní árie z jedné z nejstarších

typů čínské opery (Kunqu), diváci se
mohli zaposlouchat do překrásných
tónů z citery guzheng a monochordu
danxian, viděli ukázky lidových tanců, cvičení Tai-či a umění kaligrafie.
Vrcholem celého přestavení byl čajový obřad doprovázený starodávnou
hudbou a ochutnávkou připraveného čaje.
Vystoupení čínských studentů si
nenechali ujít nejen zástupci obou
univerzit, ale ani pedagogové a studenti celého Společenství škol. Byla
to pro ně pozoruhodná cesta pět tisíc
let trvající čínskou historií.
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Krátkodobé mezinárodní
programy na VŠFS
se těší velké oblibě

M. Sobotková, E. Částková // text
Archiv autorek, D. Urbanczyk // foto

Stejně jako v loňských letech
i tento rok jsme na VŠFS přivítali
zahraniční studenty v krátkodobých
mezinárodních programech.
Již v březnu naši univerzitu navštívilo 12 studentů MBA z partnerské
univerzity CETYS v doprovodu děkana pro mezinárodní vztahy Scotta
Venezia. Pro studenty byl připraven
intenzivní program plný přednášek
na téma Strategie
podnikání ve střední
Evropě. Kromě výuky
také absolvovali několik exkurzí: navštívili
společnost Coca-Cola,
kde se seznámili s výrobou, distribucí a logistikou jejích produktů,
následovala návštěva
Plzeňského pivovaru
a mexické ambasády. Studenti dokonce měli možnost setkat se s mexickou
velvyslankyní Její Excelencí Rosaurou
Leonorou Ruedou Gutierrez. Jako
tradičně byl program ukončen ve
středověké krčmě, studenti byli nejvíc unešení z ohnivé show.
V letních měsících jsme navázali
tradičními letními školami, které
organizujeme již devátým rokem. Koordinátoři Martina Sobotková a Petr
Částka letos zajistili účast rekordního
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počtu účastníků. Celkem 125 studentů se zúčastnilo tří oddělených
letních škol a podniklo cestu přes půl
světa, aby získali nejenom studijní,
ale i kulturní zkušenosti z České
republiky a vlastně celé Evropy. Na
partnerské univerzitě CETYS program
vzbudil takový zájem, že jeho kapacita se naplnila během jednoho týdne.
Vedle tradičních letních škol

a Universidad Adolfo Ibanez.
Výuka byla i letos garantována
zkušenými lektory z naší univerzity
i z partnerské City University of
Seattle. Kromě tradičních výukových
programů, zaměřených na Project
Management a Czech and European
History and Culture, byly letos nově
v programu kurzy Psychologie a International Business. Studenti dostali

pořádaných pro partnerské univerzity CETYS a CityU jsme přijali výzvu
v podobě zorganizování historicky
první otevřené letní školy, na kterou
se mohli přihlásit studenti z celého
světa. Vzniklo tím unikátní propojení
mezi Jižní Amerikou a Čínskou lidovou
republikou. Čínští studenti dorazili
z našich partnerských univerzit Zhejiang Financial College a China Jiliang
University, z Jižní Ameriky to byli studenti z Universidad de Guadalajara

zadané projekty, na kterých pracovali
po celou dobu svého pobytu v Praze.
Výstupem bylo krátké video nebo
prezentace o ekonomice v jejich
zemi.
Součástí programu bylo opět
několik výletů. Během návštěvy
Českého Krumlova se Vltava na chvíli
dokonce proměnila v mexickou řeku
Bravo, když se zde na raftech plavilo
téměř 100 Mexičanů. V Kutné Hoře se
studenti seznámili s bohatou historií
těžby stříbra, prohlédli si katedrálu sv.
Barbory a v kostnici pozorovali skutečné lidské kosti. V Praze navštívili
koncert klasické hudby v Obecním
domě a muzeum Alfonse Muchy.
Nedávnou evropskou historii jim
přiblížila návštěva koncentračního tábora v Terezíně a potřebné odlehčení
přineslo hokejové utkání Litoměřice
vs. Kladno. Mexičtí studenti se stali
nejhlasitěji povzbuzujícími fanoušky
v hokejové hale.
Pro většinu studentů byl jednoznačně nejvíce očekávaným zážitkem
víkendový poznávací zájezd do Vídně.
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Po zajímavých a intenzivních
týdnech nastal čas loučení. Při slavnostním zakončení studenti obdrželi
certifikát o absolvování programu,
který se stane významnou položkou
v jejich životopise. Všichni, kdo trávili
čas při organizování letních škol, se
zájmem sledovali nadšení, skvělou
práci a kreativitu všech účastníků.
Je to příslibem příštích úspěšných
letních škol. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci letošních krátkodobých mezinárodních
programů, i díky nim se těší velké
oblibě.

Prohlídku města zajišťoval zkušený
průvodce a zakončena byla před budovou radnice, kde probíhal každoroční filmový festival. Studenti měli
možnost ochutnat místní speciality,
např. proslulý Sacher dort. Víkendový
program uzavřela prohlídka paláce
Schönbrunn.
Zážitkem pro studenty po návratu
do Prahy byl International Conference Day, během nějž např. Dominik
Stroukal představil téma kryptoměny
se zaměřením na bitcoiny, Přemysl
Písař sdílel své zkušenosti s podnikáním a založením podniku v České
republice a Giuseppe Maiello studentům přednášel o politické situaci
pomocí videokonference z Itálie.

Stejně jako v předchozích letech se
osvědčila prohlídka noční Prahy, díky
níž si studenti odvezli nezapomenutelný zážitek v podobě dechberoucí
osvětlené katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
Nadšení studentů z evropského
dobrodružství bylo zřejmé po celou
dobu jejich pobytu. Sociální sítě byly
již od jejich příletu zahlceny fotografiemi a pochvalnými komentáři.
A přínos to mělo i pro organizátory.
Díky pomalejšímu tempu mexických
studentů a jejich tradiční nedochvilnosti se naučili několik španělských
slovíček, které vždy pomohly zorganizovat skupiny a na určené místo dorazit včas: „Vamonos Chicos! Rapido!“.
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První skupina čínských
studentů úspěšně absolvovala
bakalářské studium
Lucie Finová // text
D. Urbanczyk, M. Chalupová // foto

Třináct studentů z první skupiny projektu Triple Degree složilo
v úterý 26. června 2018 promoční
slib. Ke studiu bakalářského stupně
oboru Business Management and
Corporate Finance v angličtině
a souběžnému studiu programu
BSBA poskytovanému City University
of Seattle nastoupili v září 2015. Byli
průkopníky programu, jako první
bydleli ve zcela novém Campusu
VŠFS ve Vlkově ulici a vlastně všem
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svým následovníkům otevírali cesty.
Ač se museli potýkat se zcela novou
životní situací a řadou kulturních rozdílů, studovali řádně a jedna ze studentek, Zhilan Xie (Orchid), dokonce
získala červený diplom.
Promoční ceremoniál se konal
v prostorách univerzity, ovšem za
dodržení všech obvyklých náležitostí
a v patřičně slavnostní atmosféře.
Orchid pronesla studentský proslov,
slib za studenty přednesl Shuanghe

Yu (Yorick). Promoce se zúčastnili
i rodiče jedné studentky, spolužáci
z nižších ročníků, přátelé studentů
a čínský učitel.
Sedm studentů nyní čeká na dokumenty nutné pro získání víza, aby
mohli pokračovat ve studiu MBA
přímo na City University of Seattle
v USA, kde již byli ke studiu přijati
jejich čtyři kolegové.
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Munira Iadgarova // text a foto

"I want everyone to get inspired by everything I write here to go to study
to the CityU in Seattle and experience the same great moments as I did."

Our BMCF BSBA Student Who
Spent Summer Trimester In Seattle
I want everyone to get inspired by
everything I write here to go to study
to the CityU in Seattle and experience
the same great moments as I did.

Before I begin, I want to say that the
process of filling in all the documents
and obtaining the visa was very
difficult. Mostly because I was the
first one to apply for this program.
Therefore, it will be much easier for
others who decide to go in future.
Also, I got a lot of help from Magda
Potocká and Petr Částka, if not for
them, it would not work.
When I arrived to Seattle, I was really
worried first, nevertheless various
people helped me, answered my
questions with pleasure and I reached

the dormitory easily in the end. I was
really impressed by openness and
ease of Americans.
The dormitory is a very safe and
convenient place for students. In my
room, I felt very comfortable and
warm. On the 20th floor, there are
3 rooms for music activities, drawing
and fitness room, billiard table and
many more. Also, the dormitory is
located in the city centre and all the
shops and cafes are nearby. Therefore,
I rarely used public transportation
and mostly walked.
Two days after my arrival, I went to
the university, the CityU personnel
met me there. I really liked the fact
that they explained me everything
and I didn´t have to ask for everything
by myself. Classes started next day.
My professors immediately liked me.
I was really pleased that I understood
everything well, found contact with
them and enjoyed the studying.
ISO (International Student Office)
belongs among the most exciting
memories of Seattle. The members
of this office organized some event
every week. Among others I attended
MOHAI (Museum of History and
Industry), Deception Pass (beautiful
places in nature, food festival in
a village), kayaking, going to the
theatre (musical "Something Rotten"
that I saw in the theatre on 5th Avenue
in Seattle is something I just can´t

write well enough about, everyone
should see something like that at
least once in their life). Coffee Hours
were organized almost every week.
I learnt a lot about other countries
and cities.
After 2 months, I finished my
summer program and submitted my
last papers. During my last lessons,
I was very sad that my summer
program is over. Every day was
special and pleasant. I obtained a lot
of memories and experience.
When my program ended, I had
about two weeks of free time. So

I decided to fly to other places
of America, Denver, New York,
Washington. It was the best trip of
my life and I still cannot forget how
wonderful it was.
I got to know America from the
inside and I´m really glad because
my opinion on America had been
completely different before coming
there. And now I know for certain that
I´ll definitely return.
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Belgické
úspěchy
Kristýna Smetanová, Miroslav Pavlák, redakce // text
Archiv autorů // foto

V březnu se naši studenti zúčastnili dvou mezinárodních akcí,
kde dosáhli významných úspěchů. Na obou byli zastoupeni studenti i akademičtí pracovníci nejen z Belgie a České republiky,
ale i Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska, Velké Británie,
Francie, Dánska, Ruska nebo Rumunska.
International Business Week
Ve dnech 18. 3. až 22. 3. 2018 se na EPHEC (École Pratique des
Hautes Études Commerciales) v Bruselu uskutečnil International
Business Week. Součástí programu byla příprava studentských
projektů zaměřených na problematiku belgického pivovarnictví.
Do soutěže se zapojilo celkem sedm mezinárodně smíšených
studentských týmů pod vedením koučů ze zapojených partnerských škol. Naši univerzitu reprezentovali pedagog Miroslav Pavlák
a student Timur Elyas. Oba pracovali v jednom týmu společně
s třemi studenty z Belgie a studentkou z Ukrajiny. Po dvoudenní
přípravě předstoupili před hodnotící komisi, která posuzovala, do
jaké míry se podařilo naplnit motto soutěže: How to help a Belgian
Brewery to develop its diversification strategy through innovative
ideas? Každý z týmů zpracoval řadu inovativních nápadů, uspěly
však pouze tři. Jeden z nich ocenil pivovar Bertinchamps, druhý
EPHEC. Tým The Big Five, jehož členy byli Miroslav Pavlák a Timur
Elyas, získal nejvyšší uznání od Brussels Beer Project. Jako jediný ze
všech soutěžících totiž zpracoval projekt dle metodiky Canvas Business Model (Business Model Canvas od Alexandera Osterwaldera
a Yves Pigneura je jednoduchý a úplný nástroj pro návrh byznys
modelu, jeho analýzu i inovaci).
International Marketing Week
V týdnu od 26. 3. do 30. 3. 2018 se na naší partnerské instituci
Haute Ecole Ephec ve městě Louvain-la-Neuve v Belgii konal
International Marketing Week. V dopoledních částech programu
byly naplánovány přednášky z logistiky, packegingu nebo kreativního marketingu, jednou z přednášejících byla Jitka Cirklová z naší
univerzity. Odpoledne pak studenti pracovali v šestičlenných
mezinárodních týmech s pomocí univerzitních koučů na start-up
projektech.
Hlavním úkolem skupin bylo navrhnout obal, business plán,
logistický plán a budgeting start-up společnosti, nejlepší plán
byl pak společností vybrán a bude realizován na území Belgie
a Nizozemska.
Vedle Jitky Cirklové se za Vysokou školu finanční a správní akce
zúčastnily studentky Anna Fauová z třetího a Kristýna Smetanová
z druhého ročníku oboru Marketingové komunikace. Obě studentky se zúčastnily projektu společnosti Full of Good. Skupina, ve
které byla Kristýna Smetanová, dokonce zvítězila.
Děkujeme všem zúčastněným studentům i pedagogům za
vynikající reprezentaci univerzity a gratulujeme k mimořádným výsledkům!
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Jubilejní ples
se již blíží!
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v

Zveme vás na jubilejní ples VŠFS.
V roce 2019 oslaví VŠFS 20 let od svého založení a 10 let od získání statutu univerzity.
Těšíme se na vás!

Palác Žofín 5. ledna 2019

Čeká vás skvělá zábava, nabitý program, mimořádně bohatá soutěž o ceny rektorky, hvězda
večera královna českého soulu Marie Rottrová a cikánská cimbálovka Josefa Šenkiho.

A to vše za symbolické vstupné!
Vstupenky prodáváme již od konce září.
Nepropásněte možnost protancovat střevíce a sledujte facebook a webové stránky školy,
kde se brzy dozvíte více!
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Redakce // text
David Urbanczyk // foto

VŠFS vyznamenala
vynikající akademiky
Již podruhé ve své historii se Vysoká škola finanční a správní rozhodla udělit medaile za zásluhy
o rozvoj vědy a vzdělanosti svým vynikajícím akademickým reprezentantům.
Poprvé v historii univerzity pak byla udělena zlatá medaile, a to prof. PhDr. Vladimíru
Čechákovi, CSc., emeritnímu rektorovi VŠFS a současnému prorektorovi pro koncepci
a rozvoj. Stříbrné medaile převzali z rukou rektorky doc. Ing. Milan Kašík, Csc., prorektor pro
nakladatelskou činnost, a doc. Radim Valenčík, CSc., koordinátor vývoje projektů Univerzitního výzkumného centra a vedoucí Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů.
Rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová ve svém úvodním slově připomněla důvody, proč
univerzita ocenění uděluje, a vysvětlila, proč byly letos vybrány právě tyto osobnosti. Všem třem
laureátům přejeme hodně tvůrčích sil, aby i nadále patřili k oporám naší univerzity.
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Vladimír Čechák se zapsal
do dějin naší univerzity
Nositelem zlaté medaile za zásluhy se stal emeritní rektor univerzity a její současný prorektor
pro koncepci a rozvoj prof. Vladimír Čechák. Laudatio pronesla předsedkyně Vědecké rady
a rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová.
Bohuslava Šenkýřová // text
David Urbanczyk // foto

Vážená Vědecká rado, vážení
hosté, dámy a pánové, mám před
sebou nelehký úkol. Představit vám
osobu, kterou všichni velmi dobře
znáte, neboť je s naší univerzitou spojená od samého počátku. Osobu, která
byla demiurgem při koncipování projektu Vysoké školy finanční a správní
v roce 1998 a následně sehrála hlavní
roli při akreditaci prvních studijních
programů v roce 1999. Osobu, která
se stala historicky prvním rektorem
naší vysoké školy. Osobu, která se i do
mého života nesmazatelně zapsala.
Tou osobou je prof. PhDr. Vladimír
Čechák, CSc. Snad mi pan profesor
odpustí, že z jeho bohatého profesního života vyberu jen pár faktů. Konečně s jeho akademickým působením
i publikační činností se lze seznámit ve
veřejně dostupných zdrojích.
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.,
je Moravák a ke své rodné Olomouci
se rád hlásí. Narodil se na první jarní
den a příští rok oslaví významné
životní jubileum, které by mu nikdo

nehádal. Udržuje se totiž ve výborné
fyzické i duševní kondici (někdy se
divím, neboť dokáže zachovat klid i ve
vypjatých okamžicích v Praze, Mostě
i Karlových Varech, na ministerstvech,
parlamentu, Radě vysokých škol). To se
o mně říci nedá.
V Olomouci složil maturitu a v roce
1964 ukončil studium filozofie a logiky na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. V r. 1967 získal diplom PhDr.
(dizertace Philosophia nec non logica),
v r. 1973 obhájil kandidátskou práci na
téma Přirozená dedukce v trojhodnotové logice a získal hodnost CSc.
v oboru logiky.
V r. 1976 se habilitoval (Geneze
pojmu praxe v novověké filozofii)
a v r. 1977 byl jmenován docentem.
V r. 1987 byl na základě řádného řízení
jmenován profesorem filozofie.
V letech 1962–1990 působil postupně jako asistent, odborný asistent, docent a profesor na několika vysokých

školách. A z té doby se datuje moje
první setkání s panem profesorem.
Jako studentka filozofie na FF UK jsem
k němu zbožně vzhlížela a hltala jeho
poutavé přednášky. Bohužel, ani mě
nezaregistroval.
Osud tomu chtěl a v roce 1993
jsme se znova potkali. Já tenkrát
krátce v roli ředitelky nově založené
Bankovní akademie a pan profesor po
krátké praxi v byznysu projevil zájem
koncepčně pomoci s formováním
systému vzdělávání ve vznikajících
bankách. Během jednoho roku jsme
založili nejen střední odbornou školu,
ale hlavně vzdělávací instituci, která
úspěšně konkurovala protežovanému
Bankovnímu institutu. Jezdili jsme
po celé republice školit bankovní
zaměstnance.
Během mnoha hodin spolu strávených v autě jsme si měli o čem
povídat. A tak jsem poznala Vladimíra
znovu jako poutavého vypravěče

17

Xadonia 09/2018 MEDAILE ZA ZÁSLUHY

a encyklopedického znalce mnoha
oborů. Není místo, o kterém by nevěděl kulturně-historické detaily. Zas
a znova jsme podnikali výpravy do
dějin filozofického myšlení, neboť filozofie klade otázky a hledá odpovědi
na všechny problémy našeho světa.
Jako milovník sportu a kluk od koní mě
seznamoval i s touto svojí tváří. A tak
jsem měla příležitost poznávat pana
profesora i jako člověka, který si v životě prošel těžkými zkouškami. Vždy
v nich ale čestně obstál se vztyčenou
hlavou.
A pak jsme si splnili společný sen
– zpracovali jsme projekt soukromé
vysoké školy, dali jí název Vysoká škola
finanční a správní, akreditovali v roce
1999 první studijní programy a získali
státní souhlas. V akademickém roce
2000/2001 jsme přijali prvních 335
studentů ke studiu.
Do roku 2005 byl rektorem, další
3 roky prorektorem pro vědu a výzkum a do současnosti pracuje jako

prorektor pro koncepci a rozvoj. Od
roku 2006 do současnosti zastupuje
naši univerzitu v předsednictvu Rady

vysokých škol, v období 2008—2014
jako místopředseda. Po celou dobu se
výrazně zasazuje o spravedlivý přístup
k soukromým vysokým školám, ať už
v pozici předsedy pracovní komise pro
SVŠ, člena pracovní komise pro vzdělávací činnost nebo místopředsedy

pracovní komise pro strategii a rozvoj.
Je aktivní i ve Výboru pro veřejnou
správu a regiony poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na ministerstvu
vnitra jako člen řídícího výboru pro
optimalizaci výkonu veřejné správy
v území i pracovní skupiny pro přípravu řešení problematiky administrativního členění státu.
V neposlední řadě je úspěšným
lobbistou a komunikátorem mezi
různými orgány a vysokými školami.
Dokáže často najít cestu k řešení zdánlivě neřešitelné situace.
Dámy a pánové, takový je náš
kolega, prof. Vladimír Čechák, který
s Vysokou školou finanční a správní
a Bankovní akademií to táhne již 25 let.
Dovolte, abych uzavřela parafrází
citátu Svatého Augustina: Jsou lidé,
kteří projdou Vysokou školou finanční
a správní bez povšimnutí. A jsou lidé,
kteří se navěky zapíší do dějin naší
univerzity! Takovým člověkem je i profesor Vladimír Čechák. Děkuji.

Smysl pro humor
mě neopouští

Vladimír Čechák // text
David Urbanczyk // foto

Přinášíme děkovací projev vyznamenaného prof. Vladimíra Čecháka, který obsahoval nejenom věci závažné, ale v němž dokázal i v tak slavnostním okamžiku projevit humor a nadhled
sobě vlastní.
Vaše magnificence, vážená paní rektorko, vážení členové vědecké rady,
cives academici, kolegyně a kolegové,
vážení přítomní.
Dovolte mi, abych nejdříve poděkoval za udělení významného ocenění,
kterého se mi dnes dostalo a kterého
si velmi vážím. Je to ocenění nikoliv
jen mé osoby, ale všech, kteří se v těch
uplynulých letech spolu se mnou, ať
již bezprostředně, či zprostředkovaně podíleli na aktivitách, směřujících
k rozvoji školy. Ať již jsem v době
svého působení na naší škole dělal cokoliv, nic jsem nedělal sám. Proto bych
rád ještě jednou poděkoval všem,
kteří na naší škole působili ať již jako
pedagogové, nebo na manažerských,
hospodářských či administrativních
pozicích. Bez nich, jejich aktivity
a vzájemné spolupráce by naše škola
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nebyla tím, čím dnes je: uznávanou
a veřejností i akademickou sférou
plně akceptovanou univerzitou. Uznání, kterého se mi dnes dostalo, je rovněž uznáním jejich práce.
Při takových příležitostech, jako
je dnešní, bývá zvykem podívat
se zpět, na proběhlá léta, na problémy, které byly řešeny, někdy
vyřešeny, někdy nedořešeny, i na
úspěchy, kterých bylo dosaženo
(a nebylo jich málo). Této obligatorní povinnosti se mohu zříci, protože
již příští rok čeká naši školu jiná významná událost, dvacáté výročí jejího
vzniku. To bude ta pravá příležitost,
kde začlenění nikoliv jen nostalgické
vzpomínky, nýbrž kvalifikované analýzy celého dosavadního vývoje školy
bude nejen daleko organičtější, nýbrž
i funkčnější.

Další očekávanou zvyklostí, zejména v případě někoho, kdo na dané
instituci působil po celou dobu její
existence, je konstatování, že byl s ní,
tedy s naší vysokou školou, pracovně
spojen od jejího vzniku. Ani to v mém
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případě není pravda. S naší školou
jsem byl pracovně spojen již víc než
rok před jejím vznikem. Před vlastním
vznikem naší vysoké školy byla zde
nutnost připravit celý projekt jejího
vzniku, jen podotýkám, že akreditační dokumentace pro první studijní
obory byla pouze jednou z jeho částí.
Zde dovolte vzpomenout Bankovní
akademii, která byla jedním ze zakladatelů VŠFS, a která vytvořila pro přípravu a vznik naší vysoké školy velmi
příznivé podmínky. Dovolte mi, abych
Bankovní akademii, jejímu tehdejšímu
vedení (které je dnes mezi námi) vyjádřil za to dík a uznání.
Dobrou vysokou školu dělají především dobří pedagogové, ale nejen
pedagogové. Nezastupitelnou úlohu
mají všichni další pracovníci, ať ekonomického nebo administrativního
úseku, jejichž práce nebývá vždy ze
strany pedagogů doceňována. Podstatnou úlohu má právě vzájemná
spolupráce mezi pedagogy a těmi,
kdo představují v nejširším slova smyslu zázemí, ale i významnou podporu
jejich práce. Dovolte mi, abych právě
těm za jejich práci a vstřícnost nejen
za sebe, ale i za všechny kolegy pedagogy poděkoval.
I když jsem se zřekl „historických
pohledů“ na uplynulá léta, dovolte
mi přece jen vzpomenout jednoho
mého vlastního individuálního výročí. Zmínil jsem se o Bankovní akademii, v polovině srpna letošního roku
uplyne 25 let od mého nástupu do
pracovního poměru na této instituci. V jejím čele tehdy stála naše paní
rektorka. Pracuji tedy pod „jejím vedením“ čtvrt století, což je bezesporu

úctyhodná doba, během které nebyly
jen „procházky růžovou zahradou“. Je
otázkou, co mi umožnilo tak dlouhodobé působení v podstatě u jednoho
zaměstnavatele. Náznak k jedné možné odpovědi jsem nalezl mimo jiné
v jedné půvabné knížečce poezie,

z níž si dovolím jeden verš ocitovat.
Autorka i ti, kteří si danou knížečku
přečetli, nepochybně poznají, o jakou
práci jde. Ostatním vřele doporučuji,
aby si tuto knížečku nejen „přečetli“,
ale aby si ji „přečetli vnímavě“. Zmíněný verš zní „Hledám veselé lidi, kteří
se smějí a dělají blbosti.“ Báseň, z níž
uvedený verš pochází, se nazývá příznačně „Inzerát“. Na tento inzerát jsem
se přihlásil a uspěl jsem. Doufám, že
takového člověka autorka ve mně
nalezla. Ve svém dosavadním životě jsem převážně veselý byl a blbostí
jsem rovněž udělal víc než dost. Mohu
však ujistit všechny přítomné i autorku, že smysl pro humor mě neopouští
a těch blbostí snad udělám také ještě
dost.
Posláním vysokých škol, ale pře-

devším univerzit, je být nejen garanty,
nýbrž i nositeli a především iniciátory rozvoje vzdělání. A mohu-li použít
patetického termínu, jsou v pravém
slova smyslu spolutvůrci „národní
vzdělanosti“. Tím se dostáváme k otázce, co je vzdělání či co je vzdělanost.
Setkáváme se s řadou charakteristik,
většinou však využívajících negativních charakteristik typu „vzdělání
nelze redukovat na souhrn poznatků
a znalostí“ (ale poznatky a znalosti
jsou jeho nezbytnou součástí); nebo
„vzdělání nelze redukovat na profesní přípravu“, (ale profesní příprava je
jeho organickou součástí). Z pokusů
o pozitivní vymezení tohoto pojmu
za nejadekvátnější lze považovat
následující: „Vzdělání je to, co vám
zůstane, zapomenete-li vše, čemu
jste se naučili.“ I když tuto formulaci
v žádné jeho práci nenalezneme, je
toto vymezení vzdělání velmi blízké
pojetí vzdělání a vzdělanosti Konráda Paula Liessmanna. Ve své práci
„Teorie nevzdělanosti“ (Academia,
Praha 2008) upozorňuje na současný
vývoj, který v řadě vzdělávacích procesů a projektů zaměňuje „vzdělání“
s „učeností“. Liessmann hovoří dokonce i o „nevzdělané“ či „nevzdělatelné“
učenosti. Naše univerzita celým svým
dosavadním vývojem prokázala, že
všechny vzdělávací programy, které
realizovala a realizuje, byly a jsou skutečně „vzdělávací“. Je a bude základní povinností nás všech, aby tento
trend pokračoval i nadále.
Závěrem mi dovolte, abych popřál
naší škole, všem jejím partnerům
a nám všem hodně úspěchů, chuti do
práce a smyslu pro humor.
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Karel Havlíček:

Důležitější než to, co člověk vytvoří,
je to, co po něm zůstane.
Jednu ze dvou udělených stříbrných medailí za zásluhy obdržel doc. Milan Kašík, dlouholetý
člen kolegia rektorky a prorektor pro nakladatelskou činnost. Laudatio na něj pronesl děkan
Fakulty ekonomických studií Karel Havlíček.
Karel Havlíček // text
David Urbanczyk // foto

Vážená paní rektorko, vážení členové vědecké rady, vážený pane docente, 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 docentu Milanovi Kašíkovi.
Pedagog, manažer, novinář. Tři
nejvýstižnější profese, které Milana
charakterizují dle mého názoru úplně
nejlépe. Výrazná osobnost tuzemské žurnalistiky, se kterou mám tu
příležitost spolupracovat již takřka
jednu generaci. Jakkoliv je výčet
jeho profesních znalostí a úspěchů
dlouhý, troufám si tvrdit, že význam
jeho aktivit má ještě daleko širší
rozměr. Důležitější než to, co člověk
vytvoří, je to, co po něm zůstane.
Díky Milanovu týmovému duchu
a mimořádnému odhadu na lidi tak
mohu s veškerým přesvědčením říci,
že doc. Kašík ovlivnil a nasměřoval
k dalšímu profesnímu růstu mnoho
svých následovníků, ke kterým se
rovněž s hrdostí řadím.
S Milanem Kašíkem jsem se několikrát potkal ještě před obdobím
nového milénia, coby přispěvatel do
časopisů vydavatelského domu Economia, v té době nejvýznamnějšího
odborného vydavatelství, v němž
doc. Kašík působil plných 12 let, a to
na pozici ředitele divize časopisů. Za
své manažerské působení se výrazně
podílel na vybudování největšího
vydavatele odborných časopisů typu
B2B hospodářského a manažerského
zaměření. Řada periodik, které uváděl v život, se stala symbolem 90.
let a některé tituly dodnes úspěšně
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vychází.
K těsnějšímu a dodnes trvajícímu
odbornému, kolegiálnímu a lidskému
přátelství dochází těsně po roce 2000,
kdy jsme se potkali u založení tehdy
malé Asociace malých a středních
podniků a živnostníků. Milan jako
zkušený novinář, který nás zaučoval
v komunikačních dovednostech
neziskových organizací, já jako mladý
podnikatel, který chtěl poněkud
naivně změnit svět. Ten jsem nakonec
nezměnil, ale i díky počáteční práci
Milana se nám podařilo v dalších
dvaceti letech vytvořit nejvýznamnějšího zástupce malých firem s tříset
- tisícovou podnikatelskou základnou
a klíčovým připomínkovým místem
vlády.
To už jsem začal vnímat, že Milan
má jakýsi šestý smysl být vždy tam,
kde se odehrává něco, co přetrvá.
Konečně, Milanova minulost k tomu
dávala slušné předpoklady.
Svou odbornou erudici v zaměření
na historii, teorii a praxi žurnalistiky
a médií, marketing a komunikaci si
vlastně budoval od vysokoškolských
studií. Po absolutoriu oboru kybernetika na ČVUT Praha přechází do
Ústavu teorie a praxe žurnalistiky

při Fakultě žurnalistiky Univerzity
Karlovy, kde si doplňuje humanitní
vzdělání dvouletým postgraduálním
studiem teorie a praxe žurnalistiky
a zároveň více než deset let působí
v manažerských funkcích výzkumného ústavu. Na Ekonomickém ústavu
ČSAV obhajuje v roce 1984 vědeckou
hodnost CSc. a docentem pro obor
teorie a praxe žurnalistiky je na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy
jmenován v roce 1990.
Mezitím opouští po 15 letech
akademickou půdu a je jmenován
ředitelem tiskového odboru Úřadu
vlády ČR a zároveň jejím vůbec prvním tiskovým mluvčím. Velkou výzvu
v přelomovém období dotahuje do
úspěšného konce a jeho zásluhou
vzniká první novodobý tiskový odbor
vlády ČR.
Ale vraťme se zpět k miléniu. V období přípravy prodeje vydavatelství
Economia Milan přechází krátce na
funkci ředitele Open University Business School, která pod jeho vedením
zažívá dva nejlepší roky v České republice. To nemohlo ujít pozornosti již
tehdy velmi ambiciózní Vysoké školy
finanční a správní, která neochvějně
mířila za klíčovou metou, statutem
univerzity, k čemuž potřebovala
hvězdný tým. Milan se záhy stává
jeho členem a prorektorem pro strategii, později marketing a komunikaci a ještě později pro nakladatelskou
činnost. S Vysokou školou finanční
a správní, první soukromou ekonomickou univerzitou, je jeho profesní
život spojen dodnes. A je dobré
připomenout, že jeho mimořádná
inovativnost a schopnost přilákat
nové tváře do akademického světa
stála za úžasným rozvojem univerzity.
Byl to právě Milan, kdo se nebál mezi
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obory veřejné správy a financí prosadit takřka revoluční změnu, kterou
se stal studijní obor Marketingová
komunikace, který v jeho první
verzi postavil a akreditoval de facto
celý sám. Jeho odhad ani tentokráte
neselhal a obor se stal záhy jedním ze
základních pilířů celé univerzity. Nemusím snad ani doplňovat, že to byl
právě Milan, kdo mě před patnácti
lety přivedl rovněž na půdu Vysoké
školy finanční a správní a vytvořil mi
doživotní srdeční vazbu, v rámci které
jsem zahájil i svoji akademicko-vědeckou dráhu. Vrchol kariéry Milana
se v dalších letech odehrává právě na
VŠFS, Milan sehrává důležitou úlohu
v prvních akreditacích mnoha dalších
oborů, mj. pomáhá s ukotvením dalšího velkého oboru Řízení podniku
a podnikové finance, stává se jedním
z nejlépe hodnocených pedagogů
školy a publikuje knihy o moderním
marketingu. Zde stojí za to připomenout, že je autorem celkem deseti
monografií, mj. k historii regionálního
tisku, k funkcím a typologii podnikového tisku, přičemž poslední z jeho
knih Tiskový mluvčí je jediná tohoto
druhu na odborném knižním trhu.
Milan Kašík patří bezesporu k předním oborníkům na vývoj a specifika
české mediální krajiny. Není proto
náhodou, že přebírá rovněž řízení

vydavatelství univerzity a později i řízení odborných časopisů. Postupně
získává další a další jména nadějných
manažerů a pedagogů, která přetahuje na půdu Vysoké školy finanční
a správní. Nebojím se proto tvrdit, že
základy úspěšné generace tvůrců
podnikového
managementu

a marketingové komunikace na
naší univerzitě položil právě Milan
Kašík.
Je mi velkou ctí, že mohu být jedním z těch, který do této generace
patří.

Nasedl jsem do zběsile
ujíždějícího rychlíku

Milan Kašík // text
David Urbanczyk // foto

Děkovací řeč doc. Milana Kašíka byla nejenom obratným
vyjádřením díků, ale díky humoru, který do ní dokázal vložit,
i jedním z vrcholů ceremoniálu.
Vaše magnificence, vážená paní
rektorko, vážení členové vědecké
rady, milí kolegové, přátelé!
Jsem potěšen oceněním, kterého
se mi dnes dostalo od vědecké rady
Vysoké školy finanční a správní a od
tebe, paní rektorko, osobně, a upřímně za něj děkuji! Vážená Bohunko,
vážím si velice také toho, že jsem 15
let profesní kariéry a života mohl strávit v tvé přítomnosti a v přítomnosti

kolegů a přátel v projektově a ekonomicky stabilizované organizaci.
Když jsme se spolu před oněmi 15
léty v restauraci Českého autoklubu
v Opletalově ulici namlouvali, slušelo
se přinést dárek — tehdy jsem nabídl
vizi a potom zpracoval projekt studijního oboru Marketingová komunikace. Dovolím si v této souvislosti
nepatrně parafrázovat Puškinův verš,
a sice: pomník studijního oboru byl
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vztyčen, ať nezaroste travou! Díky
kolegům z katedry Marketingové
komunikace a všech, kdo se akreditacemi zabývají, projekt nejen nezarostl, ale byl a je úspěšně realizován,
a v současnosti čeká na akreditaci tzv.
po novu! Protože jsem s ním strávil
profesní léta, přejme si, aby akreditace byla úspěšná.
Když jsem tedy v roce 2003 vstoupil
do projektu Vysoká škola finanční
a správní a tím i do akademické
sféry, přičemž jsem nikdy předtím
nebyl kariérní pedagog, trochu jsem
kalkuloval s tím, že po hektické vládní
a mediální profesní službě získám
čas k novému nadechnutí, asi jako
když člověk nasedne do vyhřátého
vlakového kupé a kochá se krajinou.
Vzpomenutému setkání s tebou, paní
rektorko, však předcházela schůzka
v kavárně na Senovážném náměstí
s mými celoživotními přáteli: Tondou
Kubíčkem, kterého zdravím tam

vše za 125 Kč na měsíc
ihned.cz/nabidka
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nahoru, a Vladimírem Čechákem. Ti
mi ale při testování mých přestupových ambicí tehdy zatajili podstatnou
skutečnost: že nenasednu do vyhřátého kupé nějaké okresní lokálky, ale
že nasednu do zběsile uhánějícího
rychlíku, jehož je paní rektorka stojvůdcem, vlakvedoucím, vůdcem s vizemi na Šinkanzen a s nápady, které
vždy zrealizuje!
Předchozí praxe mě zocelila
v tom, že drive a manažerský přístup
v řízení školy mě nesmírně vyhovovaly a vyhovují, avšak ruku na srdce
— procházka růžovým akademickým
sadem při jejím tahu na branku to
mnohdy není. Byla a je to pro mě ale
vzrušující jízda a nikdy jsem během
těch 15 let nezalitoval, že jsem si na
ni pořídil jízdenku, i když strojvůdce zásadně nepoužívá brzdy. Děkuji
ale i vám, milí kolegové, že jste byli
dobrými spolucestujícími a v našem
kupé jsme se rozhodně nenudili.

Jsem rád, že se podařilo vybudovat
dobrou a kvalitní univerzitu a to ve
velmi silném konkurenčním prostředí – a jak říkáme my marketéři, náš
produkt si dokázal získat spokojené
zákazníky. Nabízí totiž skvělou a uživatelsky kvalitní příjemnou službu,
a jak uvádíme v našem firemním
claimu, spolehlivou investici do
budoucna. Když se čas od času setkávám s našimi absolventy, mám dobrý
pocit z toho, že se společným úsilím
podařilo položit i dobré základy pro
jejich profesní život.
Vaše magnificence, vážená paní
rektorko, vážení členové vědecké
rady, kolegové, přeji vám všem při
této příležitosti pevné zdraví a zdatnou mysl a speciálně tobě, Bohunko,
srdečný dík za to, že jsi mi ve svých
službách vlastně nedala možnost
zpohodlnět a zestárnout. Ať VŠFS
a Společenství škol vzkvétají!
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Mojmír Helísek:

Doc. Radim Valenčík je vynikající
vědec a skvělý pedagog.
Mojmír Helísek // text
David Urbanczyk // foto

Druhým oceněným stříbrnou medailí za zásluhy je zakládající
vedoucí Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů a koordinátor vývoje projektů Univerzitního výzkumného centra
doc. Radim Valenčík. Laudatio pronesl prof. Mojmír Helísek,
prorektor pro výzkum a vývoj.
Vaše magnificence paní rektorko, vážené členky a členové
Vědecké rady Vysoké školy finanční
a správní!
Jsem velmi rád, že jsem byl požádán
přednést laudatio na našeho váženého pana kolegu docenta Radima
Valenčíka.
Vážený a milý Radime, mezi zde přítomnými patřím mezi ty, kteří tě znají
dlouhou dobu, možná dokonce, že tě
znám nejdéle. Poprvé jsme se setkali
na seminářích z filozofie na Vysoké
škole ekonomické v Praze, ve třetím
ročníku mého studia, tj. v roce 1980.
Snažil ses vysvětlit nám, studentům,
rozdíl mezi dialektikou Aristotelovou,
Descartovou a Marxovou, obávám se
však, že bez valného úspěchu, samozřejmě, že kvůli poznávacím bariérám
na straně nás, studentů. Od další akademické kariéry tě to však neodradilo.
Přecházím tím ke krátkému popisu
profesního života Radima Valenčíka.
Po absolvování studia matematiky na
univerzitě v Oděse působil doc. Valenčík na Vysoké škole ekonomické. Titul
kandidáta filozofických věd získal
v roce 1984. Za zmínku stojí, že jeho
školitelem byl známý filozof profesor
Jindřich Zelený. Jako mladý asistent
jsem byl přítomen na tzv. malé obhajobě Valenčíkovy dizertační práce.
Tato obhajoba skončila, po urputné
rozpravě, slovy prof. Zeleného: tak to
předělejte a za rok mi to přineste.
Pilný doktorand Valenčík však
nakonec dizertaci obhájil za několik
měsíců.
Během let strávených na VŠE byl
Radim Valenčík ovlivněn myšlením
osobností, na které dodnes společně

vzpomínáme, jako Miroslav Toms, Jiří
Havel nebo Milan Sojka. Docenturu
zde získal v roce 1988. Následně
pracoval v pozici zástupce ředitele
Sociálně-ekonomického ústavu Československé akademie věd. Jeho
široký profesní záběr zahrnuje také
působení v žurnalistické branži nebo
ve výuce ekonomických předmětů na
Bankovní akademii.
Co je pro nás však nejdůležitější, je
zahájení kariéry docenta Valenčíka na
Vysoké škole finanční a správní v roce
2000. Docent Valenčík zde založil
a vedl katedru, která se dnes, po
několika změnách, jmenuje Katedra ekonomie a mezinárodních
vztahů. Od stejného data jsem i já
členem této katedry, měl jsem tedy
možnost sledovat její vývoj. Radim Valenčík byl jejím vedoucím od založení,
s několika přestávkami, dodnes. Tuto
práci, o které z vlastní zkušenosti vím,
jak je náročná a konfliktní, vykonával
vždy s maximálním nasazením, se
všemi úskalími, které ji doprovázely.
Totéž platí i o jeho pracovní pozici
proděkana pro výzkum a publikační
činnost na Fakultě ekonomických
studií. Oceňuji také jeho energii, se
kterou organizuje každoročně již 20
let konferenci na téma Lidský kapitál
a investice do vzdělání a s tím související diskusní semináře Ekonomie
produktivní spotřeby.
Jako prorektor pro výzkum a vývoj
chci však ještě větší ocenění vyjádřit
našemu váženému kolegovi za přínos
v oblasti výzkumu. Jedinečné postavení, a to chci zdůraznit, má na Vysoké
škole finanční a správní v tom, že pro
nás získal tři projekty Grantové

agentury České republiky. My, kteří
víme, jak obtížně se tyto projekty
v náročné soutěži získávají, dokážeme
ocenit jejich přínos. Stejně tak chci
ocenit publikační činnost docenta
Valenčíka, která zahrnuje řadu článků
v impaktovaných časopisech a zejména knižní monografie, věnované
problematice produktivních služeb,
redistribučním systémům a teorii her.
Last, but not least, chci zmínit také
pedagogickou práci docenta Radima
Valenčíka. V anketách studentů
patří mezi nejlépe hodnocené
pedagogy. Čím to je? Určitě ne benevolentním přístupem k přípravě
studentů na zkoušky. Mohu naopak
potvrdit, že jeho požadavky u státnic
mne někdy zaskočí, a přimlouvám
se u předsedy komise proti němu,
abychom byli shovívavější. Radim si
získal oblibu díky své aktivitě zapojit
studenty do života naší univerzity.
Pořádá diskusní semináře, turistické
akce, přitahuje studenty do výzkumu.
Zvláště mu musím poděkovat za
získávání studentů do našeho doktorského studia.
Vážená paní rektorko, vážení členové Vědecké rady, myslím, že jsem
dostatečně zdůvodnil, že si docent
Valenčík pamětní medaili naší univerzity zaslouží. A tobě, milý Radime,
přeji ještě hodně ročníků konference
Lidský kapitál.
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Rozvíjejme
týmovou
práci

Radim Valenčík // text
David Urbanczyk // foto

Hlavní myšlenkou neformálního projevu
oceněného Radima Valenčíka byla vzájemná spolupráce a komunikace jako klíč k budoucím úspěchům.
Děkuji za ocenění své práce i za
chválu, kterou na mou adresu přednesl profesor Mojmír Helísek. Doposud jsem nikdy takto vysoké ocenění
nedostal. Protože se hovořilo o celém
mém tvůrčím období, podívám se při
této příležitosti trochu do minulosti.
První a nejprestižnější publikovaný
výstup mně vyšel v roce 1974, tehdy
mně bylo 21 let. Bylo to v monografii
vydané při příležitosti 70. narozenin
akademika Kedrova nakladatelstvím
„Nauka“ v Moskvě. Zásluhu na tom
má ovšem akademik Ujemov, jeden
z mých velkých učitelů, který na základě několika podkladů, které jsem
mu dal, článek napsal. Na to navázala
práce v oblasti teorie filozofických
kategorií, kterou jsem vydal až mnohem později, v roce 1996. V malém
nakladatelství a malým nákladem.
Je to patrně to nejlepší a nejhodnotnější, co jsem kdy napsal, protože to
ukazuje cestu k podstatnému zintenzivnění racionálního myšlení. Tomu
ovšem současná doba příliš nepřeje,
takže se věnuji konkrétnějším problémům. Nejnovější monografie zpracovaná naším týmem na VŠFS se zabývá
teoretickou analýzou problematiky
vztahu teorie a praxe v kontextu současných společenských změn.
Nyní se již několik let zabývám
bádáním ve třech navazujících oblastech, které lze stručně charakterizovat takto:
1. Koncept přechodu ke společnosti založené na produktivních
službách: Prožíváme dobu srovnatelnou s průmyslovou revolucí, ovšem
ještě více zlomovou. Výsledkem
proměn bude vznik společnosti, ve
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které budou dominantní roli hrát
produktivní služby zaměřené na
nabývání a uchování lidských schopností. K přechodu k této společnosti
je nutný komplex reforem, jejichž
společným jmenovatelem je to, že
umožní, aby poskytovatelé produktivních služeb (např. v oblasti
vzdělání, zdravotní péče, lázeňství,
výchovy) byli financováni na základě
kontraktů s uživateli produktivních
služeb z podílu na ekonomických
efektech těchto služeb.
2. Systematické uplatnění teorie
kooperativních her k analýze kontraktů: Teorie kooperativních her
vznikla na začátku 50. let, zejména
zásluhou J. Nashe. Je převážně
aplikována k analýze veřejné volby.
Ukazuje se však, že i ten nejjednodušší směnný akt lze modelovat jako
určitou kooperativní hru (řešení Nashova problému), přičemž výsledek
není jednoznačně určen, resp. závisí
na podmiňujících okolnostech. Použití nástrojů teorie kooperativních
her přesouvá letité diskuse o roli trhu
z oblasti nejrůznějších předsudků
do racionální roviny a umožňuje
odpovědět na konkrétní otázky
zdokonalování směnných vztahů, mj.
i v oblasti kontraktů v oblasti produktivních služeb.
3. Model postgraduální nadstavby penzijního systému: Jde
o vytvoření modelu plně uzavřené
a plně zásluhové nadstavby současného systému průběžného penzijního pojištění pro ty, kteří dosáhli
věku odchodu do důchodu, a to na
principu – co kdo do systému dal,
dostane zpět dle statisticky vyčíslené

doby očekávaného dožití v podobě
doživotní renty. S trochou nadsázky
a zjednodušení lze říci, že model
dokazuje nejen možnost zabezpečit
trvalou stabilitu systému penzijního
pojištění, ale i to, že pro většinu
obyvatel lze zajistit 100% náhradový
poměr. Jedná se mj. i o největší zdroj
ekonomického růstu využitelný
v nejbližší době.
Z hlediska VŠFS pak považuji za
nejdůležitější dvě věci:
- Rozvíjet týmovou práci v oblasti
tvůrčí činnosti, kde máme ještě velké
rezervy.
- Dosahovat průběžně takových
výsledků v oblasti tvůrčí činnosti,
abychom vytvořili mnohem těsnější
pracovní vztahy s našimi absolventy,
kteří působí v oblastech, v nichž tyto
výsledky nacházejí uplatnění.
Závěrem chci poděkovat všem,
kteří se zasloužili o to, abych se na naší
univerzitě mohl věnovat práci, kterou
považuji za významnou a která mně
poskytuje podstatnou část naplnění
smyslu mého života. Těm, kteří stáli
u zrodu VŠFS, kteří se podílejí na jejím
rozvoji a řešení nejrůznějších problémů, kteří ji v různých rolích reprezentují a spoluvytvářejí její image, svým
spolupracovníkům a členům našeho
tvůrčího týmu. Za nejdůležitější považuji to, abychom byli vzájemně
co nejvíce informováni o všech nejvýznamnějších výsledcích, které
se nám daří dosahovat v rámci
tvůrčí činnosti, abychom věděli,
kdo co dělá, spolupracovali a podporovali se v oblasti teoretického
i praktického využití výsledků této
činnosti.

Xadonia 09/2018 VÝZKUM A VÝVOJ

Mezinárodní vědecká konference:

Trestně právní a kriminalistické
aspekty dokazování
Jiří Straus // text
David Urbanczyk // foto

Dne 15. března 2018 se uskutečnil 4. ročník mezinárodní
vědecké konference na téma “Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování”. Konferenci uspořádala Fakulta
právních a správních studií VŠFS a Katedra kriminalistiky
a forenzních disciplín ve spolupráci s Katedrou veřejného
práva. Zúčastnili se přední odborníci na trestní právo, právní
vědu, kriminalistiku a forenzní disciplíny. Tematicky byla
zaměřena na aktuální otázky trestního práva, kriminalistiky

a forenzních věd v procesu dokazování. Cílem konference
bylo nastínění současných zásadních prvků dokazování
jak z hlediska trestního práva, tak z hlediska kriminalistiky
a forenzních věd. Odbornými gestory byli Eduard Bruna
a Jiří Straus. Na konferenci zazněla řada velmi zajímavých
příspěvků a proběhla s velmi aktivní diskusí k jednotlivým
příspěvkům. Z konference byl vydán sborník odborných sdělení.

Jan Chmelík: příspěvek o využití záznamových prostředků a ochraně
osobních údajů. Referoval o problému instalace kamer na soukromých objektech nebo kamer umístěných ve vozidlech a právních
aspektech nakládání s pořízenými videozáznamy. Uvedl podmínky,
kdy je možné využít videozáznam jako důkaz.
Renata Vesecká: problematika odposlechů v trestním řízení a ústavně právních limitech, aktuální problémy uvedené v právní úpravě
a možnosti využití odposlechů v procesu dokazování a podmínky
příkazu k odposlechu a odůvodnitelnosti odposlechu. Vyjádřila svůj
názor na otázku nadužívání odposlechů v současné právní praxi.
Vladimír Zoubek: téma trestní politiky jako součást právní vědy
a bezpečnosti, přiblížil historické souvislosti. Zaměřil se na otázky
bezpečnosti EU, integrační a dezintegrační tendence v současné
Evropě. Blíže referoval o otázkách demokracie, svobody a globálního
zločinu.
Jiří Švarc: otázky zadávané znalci z oboru forenzní psychiatrie. Posluchačům přiblížil zkušenosti ze své praxe, jako jsou vhodné otázky pro
znalce v trestním řízení a také v občanskoprávním řízení.
Halina Šimková: referát o Bayesovském hodnocení váhy vědeckého
důkazu. Uvedla, jak funguje vědecký důkaz a jak se pracuje v etapě
dokazování s pravděpodobností včetně příkladů na použití Bayesovské pravděpodobnosti a využití Bayesovské sítě.
Jiří Straka: navázal na teoretické úvahy Mgr. H. Šimkové a přiblížil
problematiku pravděpodobnostních závěrů na výsledcích zkoumání
ručního písma a identifikace pisatele. Velmi vhodně upozornil na
právní neukotvenost používání pravděpodobnostních závěrů a prezentoval, jaké pravděpodobnostní úrovně se používají v závěrech
písmoznalců.
Karel Lehmert a Ondřej Andrlík: ovlivnění ceny nemovitosti
kontaminací po výrobě psychotropních látek a možnosti odhalení
a prokázání kontaminace objektů v určité vzdálenosti od výrobny

drog. Uvedli konkrétní příklady kontaminace okolí nemovitosti v souvislosti s výrobou pervitinu.
František Kesner: mobilní zařízení pro elektronovou spektroskopii
včetně příkladů. Popsal princip metody elektronové spektroskopie
a charakterizoval vhodnou přístrojovou techniku pro forenzní účely.
Jiří Straus a Jiří Jonák: možnosti identifikace osob podle dynamického stereotypu pohybu v případech, kdy je pachatel zachycen na
videozáznam. V příspěvku byl uveden konkrétní případ s postupem
při identifikaci osoby pachatele podvodu, ve videozáznamu je možné
analyzovat specifické pohyby, které jsou identifikačně individuální.
Štěpán Urban: individuální identifikace osoby podle pachu a možnosti určení případné skupinové příslušnosti. Současné možnosti
identifikace osob podle pachu jsou založeny na olfaktorických metodách s využitím speciálně cvičených psů. Výzkum se provádí také
z hlediska přístrojové analýzy lidského pachu. Výsledky ukazují na
možnosti stanovení některých skupinových vlastností, jako je pohlaví, věk, rasa nebo použití některých léků. Individuální identifikace
osob podle pachu je zatím nevyřešená otázka.
Jiří Hruška: téma nigerijských podvodů z pohledu současnosti. Přiblížil modus operandi tohoto trestného činu a uvedl podstatu z hlediska trestního práva a kriminalistické charakteristiky. Vše přiblížil na
konkrétních kauzách.
Roman Rak: identifikace vozidla pomocí identifikačních štítků. Prezentoval konstrukci VIN a současné způsoby padělání identifikačního
kódu. Pro odhalování padělatelů je významné číslo globální homologace a způsoby zabezpečení identifikátorů.
Ilona Kostadinovová: problematika pracovních úrazů a nemocí
z povolání z praktického úhlu dokazování jejich příčin. Analýza
platné právní úpravy řešení otázek odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání s důrazem na samotné prošetřování jejich zdrojů
a příčin.

25

Xadonia 09/2018 VÝZKUM A VÝVOJ

Automobilová kriminalita
Profesor Rak na celosvětové odborné
konferenci Interpolu
Roman Rak // text a foto

Na pobřeží Mayské riviéry,
v letovisku Cancún, proběhla ve
dnech 29. 5. až 31. 5. 2018 již třetí
celosvětová odborná konference
Interpolu.
Úzce specializovaným, pokračujícím a dále se rozvíjejícím tématem

byla problematika krádeží motorových vozidel, tedy automobilová
kriminalita. Ročně se v celém světě
odcizí kolem 3 000 000 vozidel,
přičemž objasněnost v Evropě se
pohybuje pod 20 % (jen každé
páté odcizené vozidlo je nalezeno);
v kontinentech, jako jsou Asie, Afrika,
Střední a Jižní Amerika i pod 10 %.
Automobilová kriminalita patří
k „nejvýnosnějšímu businessu“
organizovaného zločinu, který je
pro organizátory velmi výhodný:
policie dopadne jen malé procento
pachatelů, obvykle na nejnižším
stupni organizovaných zločineckých
struktur, přičemž trestní sazby jsou
relativně malé a zisky naopak vysoké.
Během tří konferenčních dní bylo
prezentováno přes 40 odborných
přednášek. Za Evropu byli pozváni
pouze tři přednášející – zástupce
nizozemského ministerstva dopravy
(RDW), které z hlediska informatiky
a procesů v oblasti vozidel patří
k absolutní světové špičce a je
leaderem integrace a široké spolupráce mezi různými subjekty.
Německo zastupoval výrobce vozidel
BMW, jejichž automobily se aktuálně
v obrovské míře zcizují na území
Velké Británie a v arabských zemích
a směřují dále do Číny. Tento trend
je v posledních několika mála letech
velmi agresivní, neboť v Číně je
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obrovská poptávka po levnějších, ale
kvalitních německých vozech.
Třetím pozvaným evropským
zástupcem byl prof. Roman
Rak z Katedry kriminalistiky
a forenzních disciplín naší univerzity. Ve své přednášce se zabýval
problematikou kvality dat automobilových identifikátorů v počítačových
databázích. Přednáška pro svou
celosvětovou platnost získala nemalý
zájem. Analýza chyb v identifikaci

jako v jiných, civilizovaných zemí.
Vážná zranění či smrt řidičů a jejich
spolucestujících nejsou neobvyklé.
Škody na přepravovaném zboží jsou
nesmírné.
Dalším velmi nepříznivým aspektem automobilové kriminality je
její provázanost s terorismem.
Vozidla jsou kradena s cílem jejich
následného použití proti tzv. „měkkým cílům“ (následné najetí vozidla
do davu na veřejném prostranství

vozidel (zejména ve VIN – Vehicle
Identification Number), způsoby
a nástroje vyhledávání chyb jsou
platné a nutné v národním, mezinárodním i celosvětovém měřítku.
Letošní setkání bylo zaměřeno na
globální problémy a na země Střední
a Jižní Ameriky a Afriky, kde krádeže

při různých společenských, náboženských, kulturních nebo sportovních
akcích). Tento trend se nevyhýbá
bohužel ani vyspělým zemím EU, USA
a Asie.
Jako klíčové oblasti, a tedy priority Interpolu pro celosvětový boj
s automobilovou kriminalitou, byla
na konferenci Interpolu na nejbližší
léta vyhlášena tato témata: identifikační ochrana jednotlivých dílů
vozidel (aby nebylo možné dávat
do oběhu odcizené součástky, celky
z odcizených vozidel); kvalita dat
v informačních systémech o vozidlech (nejen bezpečnostní složky,
ale i národní registry vozidel, datové
fondy pojišťoven, leasingových
společností apod.) a úzká spolupráce
Interpolu s výrobci vozidel (např.
projekt INVEX) a dalšími předními
světovými firmami zabývajícími se
zabezpečením a následným vyhledáváním odcizených vozidel.

vozidel mají extrémně násilný charakter. Vozidla jsou přepadávána
skupinami ozbrojenými automatickými palnými zbraněmi (včetně
samopalů a lehkých kulometů). Často
dochází zároveň k únosům osob;
krádežím kamiónů se zbožím, které
nemají alternativní vlakovou dopravu
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Ester Ledecká

diskutovala se studenty a žáky
Společenství škol
Redakce // text
David Urbanczyk // foto

V pondělí 14. května 2018 ve 14 hod.
přivítal Ester Ledeckou, studentku naší
univerzity a absolventku Bankovní
akademie, bouřlivý potlesk zcela zaplněného Kongresového centra VŠFS.
Dvojnásobná olympijská vítězka ve
dvou odlišných disciplínách téměř
hodinu odpovídala na řadu zvídavých dotazů ohledně svého denního
režimu, rozdílných přístupů k přípravě
na lyže a snowboard i na svoje koníčky
a záliby. Ester odpovídala s úsměvem

a s nadhledem zvládla i občasné
otázky na tělo. Ptaly se všechny
věkové kategorie, odvahu sebrali
i naši nejmenší školáci z Kouzelných
škol. Jejich otázky možná nebyly
úplně neotřelé, ale zato plné zájmu
a emocí. Na závěr rektorka univerzity
Bohuslava Šenkýřová Ester za besedu
poděkovala a předala jí květiny se
sladkou odměnou. Ester pak ještě
téměř hodinu rozdávala podpisy na
připravené kartičky.

Milá, velmi pohotová a otevřená, tak
na nás Ester Ledecká při své besedě
a autogramiádě zapůsobila. Setkávat se s ní samozřejmě budeme na
chodbách univerzity i na lyžařských
a snowboardových tratích a snad
najdeme příležitost k další besedě.
Záznam z akce je k dispozici na
našich webových stránkách: www.
vsfs.cz.
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Den dětí Společenství škol
Redakce // text
D. Urbanczyk, M. Chalupová // foto

Říká se, že dvakrát do stejné řeky
nevstoupíš. Také se říká, že výjimka
potvrzuje pravidlo. Takovou výjimkou
byl i Dětský den Společenství škol,
který univerzita pořádala opětovně
po pěti letech. Modré nebe, natěšené
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děti, spousta soutěží, obchůdek radosti, pohádka, malování na obličej,
balónky, fotobedna nebo vynikající
občerstvení, to všechno se namixovalo do hodin plných pohody, smíchu
a dětského nadšení. Snědla se spousta
párků v rohlíku, hamburgerů, lahodné
šunky a nanuků, žádné dítě nezůstalo
bez ceny, ulétlo mnoho balónků

a většina dětí se proměnila díky umu
malíře v tygry, spidermany, kostrouny
nebo poníky a motýlky.
Nezbývá než poděkovat rektorce
za obnovení krásné tradice a všem
organizátorům za perfektní přípravu a mimořádnou atmosféru.
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Nová odborná zkouška:
Podnikání na kapitálovém trhu
Petr Budinský // text
David Urbanczyk // foto

Rok 2018 je pro podnikání na
kapitálovém trhu do určité míry
přelomový. Od 3. ledna 2018 totiž
zavádí povinnost distributorů na
kapitálovém trhu prokazovat svoje
odborné znalosti a dovednosti
složením odborné zkoušky u institucí akreditovaných Českou národní
bankou.
Novela zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu,
současně stanovuje lhůtu pro složení
zkoušky, a to nejdéle do 3. ledna 2020.
Rozsah a obsah odborných znalostí
stanovuje vyhláška č. 319/2017 Sb.,
o odborné způsobilosti pro distribuci
na kapitálovém trhu. Zkouška o podnikání na kapitálovém trhu je určena
pro investiční zprostředkovatele,
vázané
zástupce
investičního
zprostředkovatele,
obchodníky
s cennými papíry a vázané zástupce
obchodníka s cennými papíry.
Již od konce června můžete
tyto zkoušky skládat na Vysoké
škole finanční a správní, která tuto
akreditaci obdržela jako jedna

z prvních institucí. VŠFS se také
podílela na tvorbě zkušebních otázek
a má mnohaletou zkušenost v oblasti
certifikací. Dlouhodobě realizuje
zkoušky o doplňkovém penzijním
spoření a zkoušky o spotřebitelském
úvěru.
Univerzita nabízí v této oblasti dva
typy zkoušek:
• Investiční zprostředkovatel —
odborná zkouška pro jednání se
zákazníkem v rámci poskytování
investičních služeb týkajícího se pouze
investičních nástrojů uvedených
v § 29, odst. 3 zákona.
• Souhrnná zkouška týkající se
všech investičních nástrojů —
odborná zkouška pro jednání se
zákazníkem v rámci poskytování
investičních služeb týkajícího se všech
investičních nástrojů uvedených v § 3,
odst. 1 zákona.
Oba typy zkoušek nyní Vysoká škola
finanční a správní nabízí za zvýhodněnou zaváděcí cenu ve výši 650 Kč
plus DPH. Absolvent obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné
zkoušky. Zkoušky se realizují po celé
České republice v termínech, které
vyhovují požadavkům klienta.

VŠFS také připravila pro zájemce
e-learningové lekce, které jsou
nastaveny na individuální přípravu.
Losování otázek funguje podobně
jako počítačové jazykové drily,
chybně zodpovězené otázky se vrací
tak dlouho, dokud uživatel neodpoví
správně. A univerzita samozřejmě
nabízí i přípravné kurzy!
V souvislosti s výše uvedenou
odbornou zkouškou i s přípravnými
kurzy jsme připravili speciální zvýhodněnou nabídku pro naše
studenty a absolventy. Celá řada
z nich působí jako investiční zprostředkovatelé u našich partnerů,
např. u společnosti Broker Consulting, OVB nebo Swiss Life Select.
Někteří naši studenti teprve plánují,
že se investičními zprostředkovateli
v budoucnu stanou. I pro ně bude
naše nabídka zajímavá. Navíc v rámci
oboru Finance a finanční služby na
navazujícím magisterském studiu
pokrýváme v rámci některých předmětů obsahová témata tvořící náplň
odborné zkoušky, takže studenti
tohoto oboru budou na zkoušku po
ukončení studia připraveni.
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Marek Matějka:

Považuji za zásadní formovat žáky
BA v oblasti kritického myšlení
Magdalena Straková // rozhovor
David Urbanczyk // foto

V nadcházejícím školním roce si Bankovní akademie připomene významné
jubileum – 25 let od svého vzniku. Do
nové etapy vstupuje s novými plány,
očekáváními a cíli. K jejich naplňování by mělo napomoci i nové vedení,
jehož členové však působí v rámci
Společenství škol již dlouhá léta. Tím je
zaručena kontinuita dosavadní kvality
s vizemi do budoucna. Přinášíme vám
proto krátký rozhovor s ředitelem Bankovní akademie – Gymnázia a Střední
odborné školy (dále jen BA) Markem
Matějkou.
Marku, ve Společenství škol působíte již řadu let, ovšem konkrétně
na Vysoké škole finanční a správní.
Přechod na střední školu možná není
zcela obvyklý. Zajímalo by nás proto,
jaké spojovníky či případně rozdělovníky spatřujete v tom pomyslném
přechodu.
Milá Magdo, školství je de facto
jen jedno s jednoduchou metrikou
hodnocení, kvalitní / nekvalitní. Jeho
stupně spolu nejen úzce souvisí, ale
doplňují se. Důkazem toho je existence
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Společenství škol coby živého organismu. Rozhodující je kvalita procesu
vzdělávání, ekonomicky řečeno kvalita
produktu na výstupu (Q´). Spojovníky
spočívají nejen v předmětu činnosti
jednotlivých subjektů Společenství,
ale hlavně ve sdílených lidech, což jsou
pedagogové i studenti a žáci. Pedagogové z VŠFS se podílejí na výuce
v BA a mnozí absolventi BA pokračují
ve studiu na některé z fakult domov-

ské VŠ. Škola je stále definována jako
výchovně-vzdělávací instituce, přičemž v posledních letech jako by se
zcela rezignovalo na její výchovnou
funkci. Převážně se škola snaží žáky
vzdělat, prostě jim „vtlouci“ do hlavy
nějaké informace, respektive data.
Jde však o to, abychom naučili mladé
lidi vlastnímu kritickému myšlení

a myšlení kontextuálnímu. A to bývá
velmi obtížné a často i proti očekávání
jak žáků, tak jejich rodičů. Vedle toho
považuji za velmi důležité vzkřísit
Kantův odkaz, tedy uvědomovat si
význam a nadčasovost jeho výroku:
„Dvě věci naplňují mysl vždy novým
a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade
mnou a mravní zákon ve mně.“ Považuji
za zásadní formovat žáky BA v oblasti
kritického myšlení (nejen původně
Kantem zamýšlené newtonovské
fyziky) i morální integrity. V tomto
směru bych rád navázal na dosavadní
snahy bývalých vedení BA za uplynulých dvacet pět let existence.
S jakými cíli, přáními a očekáváními do této funkce vstupujete?
Pohybuji se ve školství už mnoho
(desítek) let. Cíle jsou zdánlivě elementární a nikterak unikátní. Prostě
zaměřit se na tři základní oblasti.
Kvalita výuky podpořená výchovou,
nejlépe osobním příkladem v duchu
latinského: Verba movent, exempla
trahunt. Dále pak zvýraznění BA
směrem navenek efektivní marketingovou komunikací založenou právě
na kvalitním produktu. A konečně
doplnit a stabilizovat pedagogický
sbor. Za neméně důležité považuji
výraznější zapojení či vtažení rodičů
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do rozvoje a chodu BA. Jak jsem uvedl,
nic světoborného, říkají to všichni,
avšak já to myslím zcela vážně (myslím
to upřímně je, žel, v našem prostředí
značně devalvováno) a vím, jak těžké
je to dosáhnout a dlouhodobě udržet.
Očekávání musí odpovídat realitě.

Takže si myslím, že cíle jsou v rámci BA
s pomocí lidí tvořících živý organismus
škol dosažitelné. A přání? Aby se to
všechno povedlo a netrvalo to příliš
dlouho, a naopak to dlouho vydrželo.
V dnešní době, kdy je týmová
práce základem úspěchu, se nabízí
otázka: s kým budete nastíněnou vizi
budoucnosti realizovat?
Sám pěšák v poli nedokáže nic.
Škola je složitý komplex často velmi
delikátních procesů. Má mnoho funkcí

a rolí. Je to i administrativně velmi
náročný provoz. Pouze tým různých
lidí s rozličnými kompetencemi může
uspět. Mám štěstí, že jsem se mohl
obrátit s žádostí o spolupráci na zkušené kolegy a kolegyně, s nimiž se
neobávám do toho jít naplno. Zástupkyní pro nižší gymnázium je zkušená
pedagožka Lenka Čejková, která na

BA působí už řadu let. Zástupcem pro
vyšší gymnázium je Kamil Kotlík. Je to
rovněž ostřílený pedagog, jehož znám
ještě ze svého působení na VŠFS, kde
pracoval na katedře, jíž jsem počátkem
této dekády vedl. Supervizi nad SOŠ si
podržím osobně. Takže užší vedení BA
je tříčlenné a nemohu opomenout
zmínit skutečnost, že bez systematické
a precizní podpory studijní referentky
Kateřiny Simonové by tak úplně
funkční nebylo. Věřím v efektivní spolupráci se všemi kolegy a kolegyněmi,
ale i žáky a jejich rodiči na základě
všestranné korektnosti a dobré vůle
být stále lepší a lepší. Vypadá to jednoduše, ale cesta je to trnitá a dlouhá.
Jaké budou vaše první kroky
v novém školním roce?
Je třeba pracovat s částečně obměněným sborem, byl výrazně omlazen,
takže koučovat nové kolegy a kolegyně. Zaměřit se na dobou vyžádané
změny ve školním řádu, v některých
bodech nekoresponduje s žitou realitou (zákazy používání mobilů, tabletů
o přestávkách či mimo výuku v prostorách školy, nutnost přezouvání se
v některých případech apod.). Větší
míra liberálnosti musí být kompenzována větší měrou v důslednosti
vyžadování zbylých povinností. Je
toho mnoho, co na BA v brzké budoucnosti čeká. Rád bych, abychom vždy
mohli odejít se štítem, a ne být vyneseni na štítě.
Děkuji vám za rozhovor a přeji
hodně štěstí a úspěchů.
Já děkuji za možnost vám ho poskytnout. Trochu toho „štěstí“ budeme
určitě potřebovat.
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ZA SPORTEM
NA

S

PO CELÝ ROK

portovní areály HAMR, to je záruka aktivního vyžití
pro celou rodinu. Děti a mládež navštěvují od září
do června HAMR v rámci sportovních škol. Zapojit se
mohou do výuky tenisu, badmintonu, beachvolejbalu,
fotbalu, stolního tenisu, veslování, aerobiku, squashe
nebo všestranného sportovce, který nabízí pestrou škálu
sportovních aktivit a svěřit se do rukou zkušených a kvalifikovaných trenérů, kterých mají naše areály několik
desítek.

VYRAZIT NA

Sportovní areály

V průběhu roku pořádáme desítky turnajů pro děti i dospělé. Našich sezónních okruhů se účastní stovky hráčů,
kteří soutěží o body, cenné příčky i věcné ceny.
Letní program je vyplněn prázdninovými sportovními
kempy, kterých se za uplynulé léto zúčastnila téměř tisícovka dětí.
Na HAMR tak můžete přijít za sportem nebo třeba jen posedět v restauracích a vybrat si ze široké nabídky teplých
i studených jídel.

SE ZKRÁTKA VYPLATÍ!

Záběhlice
Braník
Štěrboholy
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