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XADONIA

Vážení a milí čtenáři Xadonie,

přesně před deseti lety jsem 
Vás na tomto místě troufale 
„seznamovala“ s verši Františka 
Halase. Je možná jen shodou 
náhod, že jsem pojala stejný 
úmysl i letos. Inspiroval mě 
k tomu tentokrát Arthur Rim-
baud a jeho text Mládí. Jeho 

třetí a čtvrtá část jsou totiž nazvány Dvacet let:

„Jsi ještě u pokušení svatého Antonína. Horlivost sražená 
k zemi, záchvěvy dětinské pýchy, ochablost a děs. Ale ty 
se pustíš do té práce: všechny harmonické a stavitelské 
možnosti se dají do pohybu kolem tvého křesla. Dokonalé, 
nepředvídané bytosti se nabídnou tvým pokusům. Do 
tvého okolí se zasněně vlije zvědavost starých davů a 
lenivého přepychu. Paměť a smysly tu budou jen potravou 
pro tvůrčí vznět. Pokud jde o svět, co se s ním stane, až 
odejdeš? Rozhodně nebude mít nic z dnešní podoby.“

Přála bych si, aby i našich dvacet let mohlo měnit svět, 
abychom byli plní tvůrčího vznětu a svými myšlenkami 
i činy měnili budoucnost. Soukromé vysoké školství 
má bezpochyby velké možnosti, nabízí výhody mládí 
a přitom může a umí čerpat z těch nejlepších tradic. Je 
načase to ukázat. Věřím, že naše univerzita bude tou 
pochodní a my budeme mít tu čest být u toho. Stačí jen 
vyslyšet volání a vykročit.

Spolu s Vámi se těším na všechna setkání, výzvy 
i možnosti, které nám oslavy dvaceti let naší existence 
přinesou.

Vaše

Magdalena Straková
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Devítkový rok je 
pro Společenství 
škol plný výročí
Letošní „devítkový“ rok je významný 
nejen pro naši republiku, ale i pro naše 
Společenství škol. Před 25 lety vznikla 
Bankovní akademie střední odborná 
škola a vzdělávací instituce pro nově 
se rozvíjející bankovní sektor. O pět 
let později jako jeden ze zakladatelů 
a hlavní tvůrce projektu uspěla u ak-
reditace a u MŠMT a tak vznikla Vy-
soká škola finanční a správní (1999). 
V dalších letech spatřily světlo světa 
Kouzelné školy - mateřská a základ-
ní a osmileté gymnázium Kodaňská. 
V  roce 2009 Vysoká škola finanční 
a správní získala akreditaci doktorské-
ho studia a status univerzity. 

Vysoká škola finanční a správní cí-
leně staví za svou hlavní metu přípra-
vu absolventa, který bude úspěšný 
v oboru, který vystudoval. Za 20 let 
naši akademičtí pracovníci, kteří často 
znají svůj obor i z praxe, připravili ko-
lem 17.000 absolventů. Mnozí z nich 
dnes zastávají významné pozice ve fi-
nanční, podnikové i státní sféře. Řada 
i po skončení studia s naší univerzitou 
spolupracuje, účastní se konferencí, 
kurzů celoživotního vzdělávání, za-
pojuje se do společných výzkumných 
projektů, anebo podporuje naše akti-
vity finančně. Někteří dokonce pracují 
na naší univerzitě na akademických či 
odborných pozicích. 

Vysoká kvality našich vzdělávacích 
a výzkumných aktivit byla oceněna 
i Národním akreditačním úřadem, 
který udělil našim studijním progra-
mům nové akreditace většinou na 
10 let. V letošním roce chceme proces 
akreditací úspěšně dokončit.

Nové akreditace studijních progra- 
mů v anglickém jazyce jsou nezbyt-
nou podmínkou pro přijímání zahra-
ničních studentů. Těch v současné 
době na naší univerzitě studuje kolem 

1100 a pocházejí z více než 50 zemí 
světa. Mezinárodní rozměr univerzity 
je dalším naším cílem. Mezi dlouho-
leté partnery patří City University of 
Seattle a mexická CETYS. Posledních 
pět let úspěšně rozvíjíme spolupráci 
s CUFE (Čína) a CityU (USA) v rámci 
třístranného vzdělávacího projektu, 
který osobně zaštítil prezident Miloš 
Zeman. 

Nejen pro zahraniční studenty jsme 
vybudovali moderní ubytovací cam-
pusy. Vedle toho otevřeme v květ-
nu novou kapacitu téměř 150 lůžek 
v centru Prahy 5. 

Spolupráce s Jiliang University 
z Hanjou vyvrcholila společným za-
ložením a odhalením desky Konfu-
ciova institutu při VŠFS. Ten bude 
vedle tradiční výuky čínštiny rovněž 
plnit roli podnikatelského think-tan-
ku. Budeme zpracovávat ekonomické 
analýzy vzájemných vztahů a propo-
jovat české a čínské firmy a organi-
zace. Předpokládáme, že výstupem 
bude čtvrtletní zpravodaj v papírové 
a elektronické podobě, který bude 
zahrnovat analýzy, průzkumy, konfe-
rence, podnikatelské akce, rozhovory, 
odborné ekonomické články apod. 
Vedle tradičních kulturních akcí bude 
Konfuciův institut pořádat kulaté sto-
ly s podnikateli (Business breakfest), 
pracovní workshopy a různé vzdě-
lávací aktivity pro podnikatele. Tuto 
aktivitu zaštítí Fakulta ekonomických 
studií pod vedením děkana doc. Ing. 
Karla Havlíčka, Ph.D., MBA. Našimi 
spolupracujícími institucemi budou 
kromě partnerů VŠFS ministerstva, 
Český statistický úřad, Česká národní 
banka, Asociace malých a středních 
podniků, Hospodářská komora, Tech-
nologická agentura ČR a některé vy-
soké školy. První zpravodaj vyjde ještě 
v letošním akademickém roce. Slav-
nostní otevření Konfuciova institutu 
proběhne na podzim.

Na závěr letošního roku vyvrcholí 
oslavy našich výročí, které jsme slav-
nostně zahájili na plese v lednu le-
tošního roku. Ve čtvrtek 14. listopadu 
2019 se uskuteční slavnostní zasedání 
vědecké rady VŠFS, na které budou 
pozváni rektoři a prezidenti řady za-
hraničních univerzit, se kterými naše 
univerzita spolupracuje i jako člen 
International Association of Univer-
sity Presidents. V pátek 15. listopadu 
uspořádáme v Kongresovém centru 
ČNB mezinárodní konferenci s vý-
znamným zahraničním keynote spe-
akerem spojenou s vyhlášením vítězů 
soutěže o cenu profesora Vencovské-
ho. Vítězové si rozdělí 200.000 Kč. 
Podmínky soutěže jsme letos inovo-
vali a jsou k dispozici na našich webo-
vých stránkách

A konečně v předvánočním čase 
uvítáme na naší univerzitě zasedání 
České konference rektorů.

Život všech našich škol je dynamic-
ký a radostný. Každý rok přinese něco 
nového – nové úspěchy i překážky, 
které musíme zdolávat. Vždy nás po-
těší, když práci, kterou děláme rádi, 
ocení Česká školní inspekce, Národní 
akreditační úřad, veřejnost nebo naši 
žáci a studenti. Tak nám držte palce 
nejen do toho letošního výročního.

S úctou Vaše 

Bohuslava Šenkýřová // text
David Urbanczyk // foto
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V mezinárodních vztazích
preferujeme různorodost

Zahraniční spolupráce dlouhodobě 
leží ve středu zájmu Vysoké školy 
finanční a správní, a to nejen z po-
hledu nabídky studia zahraničním 
studentům, ale i v navazování a udr-
žování vynikajících vztahů s mnoha 
zahraničními univerzitami. Potvrzuje 
se, že narůstá poptávka nejen po 
dlouhodobém studiu na VŠFS, ale i po 
kratších studijních programech mno-
ha podob a forem. Portfolio univerzit, 

které o podobnou spolupráci s naší 
univerzitou nejenom projevilo zájem, 
ale začalo ji i realizovat, stále roste. 

Jednou z prvních byla City Univer-
sity of Seattle z USA, se kterou spolu-
pracujeme od roku 2004, v letošním 
roce chceme mimořádně úspěšnou 
spolupráci dovršit otevřením pobočky 
CityU pod hlavičkou VŠFS v Praze. 

Velmi bohaté vztahy máme 

i s mexickými univerzitami. Prezident 
mexické CETYS University Fernando 
León García je držitelem čestného ti-
tulu doctor honoris causa uděleného 
Vědeckou radou VŠFS. Stejně jako se 
CityU vyjednáváme s CETYS také ote-
vření studijního střediska pod hlavič-
kou VŠFS. 

Věříme, že tyto dvě klíčové aktivity 
letošního roku napomohou nejen 
dalšímu kvalitativnímu rozvoji naší 
spolupráce, ale hlavně poskytnou 
americkým, mexickým i našim stu-
dentům lepší přístup k teoretickým, 

ale i praktickým zkušenostem 
z oblasti digitální ekonomiky, 
umělé inteligence a robotizace. 
Ve výuce využijeme zkušeností 
CityU, která úzce spolupracuje 
s firmami typu Amazon, Boeing 
apod.

Zároveň jsme v posledních 
několika letech zdvojnásobili 
počty studentů, kteří na VŠFS 
absolvují krátkodobé studijní 
pobyty formou letních či zim-

ních škol. V letošním roce očekáváme 
více jak 150 těchto studentů. Velmi 
úspěšné jsou letní školy, které orga-
nizujeme pro studenty zahraničních 
středních škol. O tento typ je velký 
zájem například v již zmiňovaném 
Mexiku. A na letní a zimní školy k nám 
přijíždějí i studenti MBA ze CityU, kteří 
u nás absolvují jeden nebo více studij-
ních modulů.

Důležitá partnerství uzavíráme také 
v Číně. Vedle Changchun University of 
Finance and Economics (CUFE), se kte-
rou má VŠFS uzavřenou trojstrannou  

dohodu o spolupráci, na níž participu-
je i americká CityU, jsme uzavřeli part-
nerství např. s China Jiliang University 
(CJU) z Hangzhou.

Studijnímu programu VŠFS/CityU/ 
CUFE, v jehož rámci studuje ročně 
cca 100 čínských studentů v Praze, 
a následně se může přesunout do 
amerického Seattlu, dal svoji záštitu 
i prezident Miloš Zeman.

Ve spolupráci s CJU jsme získali 
oprávnění provozovat Kunfuciův insti-
tut při Vysoké škole finanční a správní. 
Bude obohacen o ekonomický think-
-tank, což koresponduje se zamě-
řením naší univerzity. Podrobnosti 
najdete na dalších stránkách.

VŠFS spolupracuje s více než 50 uni-
verzitami z celého světa, se kterými 
má nejen podepsané, ale i konkrét-
ně naplňované výměnné programy 
a další projekty. 

Roman Mentlík // text
David Urbanczyk // foto



06

Xadonia 01/2019 TÉMA VYDÁNÍ

Rektorka VŠFS oceněna v Číně
Delegace Vysoké školy finanční 
a správní (ve složení Bohuslava Šen-
kýřová, Petr Budinský, Roman Mentlík 
a Ivan Gála) se zúčastnila oslav třicáté-
ho výročí založení Changchun Univer-
sity of Finance and Economics (CUFE) 
– partnerské univerzity ve městě 
Changchun, v provincii Jilin v Číně. Na 
oslavy byli pozváni zástupci univerzit 

z několika zemí světa, např. Japonska, 
Rakouska, Mexika a Koreje.

V průběhu oslav vedení provincie 
udělilo čestné uznání rektorce Bohu-
slavě Šenkýřové za mimořádný přínos 
k rozvoji vzdělanosti v provincii Jilin.

Hlavní oslava za účasti zástupkyně 
českého velvyslanectví Kláry Jurčové, 
vrcholových představitelů provincie, 

CUFE a dalších významných hostů, 
proběhla na místním stadionu, kde jí 
přihlíželo cca 12 000 diváků. Rektorka 
univerzity zde pronesla krátký projev.

Během večerní části programu jí byl 
udělen čestný titul Guest Professor 
a byla podepsána smlouva o spolu-
práci mezi oběma univerzitami na 
dalších pět let.

Redakce // text

Vicepremiérka ČLR Sun Chunlan
odhalila zakládací desku 
Konfuciova institutu
Vysokou školu finanční a správní 
navštívila ve středu 21. 11. 2018 prv-
ní místopředsedkyně vlády Čínské 
lidové republiky paní Sun Chunlan 
v doprovodu několika ministrů v čele 
s čínským ministrem školství panem 
Chen Baosheng. Po krátkém setkání 
s vicepremiérkou v užším kruhu, kte-
rého se zúčastnili i zástupci vedení, 
byl v Kongresovém centru univer-
zity zahájen ceremoniál Slavnostní-
ho ustanovení Konfuciova institutu 

při Vysoké škole finanční a správní. 
Ceremoniál otevřela svou zdravicí 
rektorka univerzity Bohuslava Šen-
kýřová, následovala recitace čínské 
básně v podání studentky druhého 
ročníku oboru Marketingová komu-
nikace Taťány Stěpanovy a Koruno-
vační intráda od Jiřího Ignáce Linka, 
již zahrál prof. Zahradník z Akademie 
múzických umění se svými dvěma 
studenty. Přítomné, kteří zaplnili do 
posledního místa celé kongresové 

Redakce // text
D. Urbanczyk, M. Chalupová // foto



07

Xadonia 01/2019 TÉMA VYDÁNÍ

KONFUCIŮV INSTITUT
Konfuciovy instituty jsou veřejné neziskové vzdělávací 
instituce, jejichž cílem je propagovat čínský jazyk 
a kulturu, podporovat vzájemnou výměnu informací 
a vzdělanosti. V současnosti existuje po celém světě již 
531 institutů, najdeme je např. v USA, ve Francii, v Ně-
mecku, v Polsku, ve Švýcarsku apod. Konfuciův institut 
při Vysoké škole finanční a správní se bude mimo jiné 
odlišovat i existencí tzv. ekonomicko-podnikatelského 
think-tanku. Pravidelně bude zpracovávat nezávislé 
ekonomické analýzy, spočívající ve sledování trendů 
česko-čínských a rovněž euro-čínských obchodních 
a investičních vztahů. Tým analytiků bude vyhodno-
covat trendy v oblasti výměny zboží a služeb a bude je 
porovnávat s ostatními evropskými zeměmi, zaměří se 

jak na přímé obchodní vztahy, tak na reexporty. Bude 
se sledovat vliv čínských investic na naší i evropskou 
ekonomiku a naopak rozvoj evropských, příp. českých 
investic v Číně. Důležitou analytickou činností bude po-
rovnání ekonomických statistik o vzájemné ekonomické 
spolupráci vycházejících v Číně a v ČR. 

Think-tank tak bude věrohodným a nezávislým zdro-
jem jak pro naše podnikatele, tak pro veřejné instituce, 
příp. média. Ambicí think-tanku je rovněž přirozené 
propojování českých a čínských vědců, monitoring 
společných publikací a výzkumných projektů. Cílem je 
i pořádání společných workshopů zaměřených na vzá-
jemný obchod, výzkum nebo výměnu studentů a pod-
pora k zakládání spin-off a start-up projektů. Slavnostní 
otevření Konfuciova institutu při Vysoké škole finanční 
a správní je plánováno na podzim letošního roku.

centrum univerzity, pozdravil také Pa-
vel Doleček, pověřený náměstek pro 
řízení sekce vysokého školství, vědy 
a výzkumu MŠMT. Paní vicepremiérka 
přítomné poté ujistila, že Konfuciovy 
instituty považuje Čína za vyslance 
kultury a vzájemného porozumění. 
Zdůraznila, že právě institut při Vyso-
ké škole finanční a správní je pláno-
ván jako klíčová instituce pro střední 
a východní Evropu. Následně předala 
rektorce univerzity dar v podobě 
2000 knih, řady stáží a další podpory 

pro studenty univerzity. Spolu s rek-
torkou a dalšími významnými hosty, 
mezi nimiž nechyběl ani Vratislav My-
nář, vedoucí Kanceláře prezidenta re-
publiky, pak odhalila zakládací desku 
Konfuciova institutu.

Dohoda o otevření Konfuciova 
institutu při Vysoké škole finanční 
a správní byla podepsána na začátku 
listopadu za přítomnosti prezidenta 
republiky Miloše Zemana a dalších 
zástupců ČR při příležitosti podnika-
telského fóra v Šanghaji.
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Ing.

Ing.

Co si od nás odnesete: 
• Získáte znalosti a dovednosti nutné pro řízení různých typů organizačních 

jednotek (zejména podniků a jejich částí). 
• Budete schopni aplikovat znalosti trendů v jednotlivých oborech do podnikové 

praxe. 
• Budete se orientovat v požadavcích kladených Průmyslem 4.0.
• Získáte potřebné měkké dovednosti, kterými jsou trhem požadovaná kreativita, 

podnikavost, schopnost prezentace, schopnost komunikace a práce v týmu, 
obecná schopnost aktivního přístupu ke světu, schopnost nacházet inovativní 
řešení.

Uplatníte se:
• ve vyšších manažerských funkcích v obchodních korporacích, holdingových 

strukturách, v malých a středních podnicích,
• ve sféře domácího i zahraničního obchodu,
• v samostatném podnikání OSVČ,
• v rodinných podnicích, ve službách, popř. v neziskových subjektech.

Co si od nás odnesete: 
• Znalost organizace a struktury veřejné správy v ČR a zemích EU.
• Pochopení základů a specifikace regionálního rozvoje a regionalistiky.
• Budete se orientovat v českém i evropském správním právu, mezinárodním 

právu, ve veřejném právu a aktuálních problematikách evropského práva.
• Porozumíte ústavním systémům evropských zemí včetně jejich veřejné správy.

Uplatníte se:
• v kvalifikovaných expertních a manažerských pozicích ve státní správě 

a samosprávě,
• v administrativě EU a v dalších evropských i mezinárodních organizacích,
• jako tajemníci obecních a městských úřadů,
• v libovolných odborech na ministerstvech a dalších státních orgánech.

Studijní programy VŠFS

Studium
v AJ 

Bc.

Bc.

Karlovy 
Vary

Most

Praha

Karlovy 
Vary

Praha

Akreditace
do

2028

Akreditace
do

2024

EKONOMIKA A MANAGEMENT

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Studijní obory VŠFS Studium v ČJ 
nebo AJ

Bakalářské 
studium

Navazující magisterské 
studium

Doktorské 
studium Praha* Karlovy Vary* Most*

Ekonomika a management ČJ Bc. Ing. - P+K P+K -

Economics and Management AJ Bc. Ing. - P+K - -

Veřejná správa ČJ Bc. Ing. - P+K P+K P+K

Finance ČJ Bc. Ing. Ph.D. P+K - -

Finance AJ - - Ph.D. P+K - -

Marketingová komunikace ČJ Bc. Mgr. - P+K - P+K

Marketing Communication AJ Bc. Mgr. - P+K - -

Právo v podnikání ČJ Bc. Mgr. - P+K P+K -

Aplikovaná informatika ČJ Bc. Mgr. - P+K - -

Bezpečnostně právní studia ČJ Bc. Mgr. - P+K P+K P+K

Kriminalisticko právní specializace ČJ Bc. Mgr. - P+K - -

* P = prezenční studium, K =  kombinované studium
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Mgr.

Co si od nás odnesete: 
• Získáte nejnovější poznatky jak v teoretické, tak praktické rovině z oblasti 

globálního marketingu, marketingové strategie, základů manažerské ekonomiky, 
včetně znalostí konstrukce a posuzování efektivnosti marketingových, 
komunikačních a mediálních procesů. 

• Seznámíte se s oblastí integrovaného globálního marketingu a s využitím 
nejnovějších komunikačních a informačních technologií. 

• Budete se orientovat v oblasti zkoumání praxe marketingových procesů 
v současné společnosti. 

• Získáte potřebné znalosti moderní sociologické a psychologické teorie. 
Uplatníte se:

• především v podnikové a mediální sféře,
• na pozici marketingového manažera (výkonný manažer), 
• jako samostatný pracovník marketingové komunikace (řešitel konkrétních 

marketingových nebo komunikačních akcí), 
• ve vysoce specializovaných funkcích (specialista nebo brand manažer),
• ve středních a vrcholových manažerských funkcích jiné než marketingové 

orientace,
• jako manažer komunikace s nadnárodními společnostmi,
• jako poradce (manažer) v regionálních a v mezinárodních marketingových 

společnostech.

Studium
v AJ 

Bc.

MostPraha

Akreditace
do

2024

Co si od nás odnesete: 
• Seznámíte se se současným stavem a s vývojovými trendy teorie i praxe 

bankovnictví i podnikových financí.
• Budete vybaveni specifickými znalostmi o podstatě a fungování širokého spektra 

nabídky bankovních a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích. 
• Získáte znalosti fungování měnové a protiinflační politiky, potřebný 

národohospodářský rozhled a schopnost posuzovat danou problematiku v širších 
ekonomických a společenských souvislostech.

• Budete se orientovat v současných vývojových trendech makroekonomie, teorii 
i praxi financí, měnové a protiinflační politice a ve finančním investování. 

Uplatníte se:
• na všech pozičních úrovních bankovních domů jako specialisté nebo manažeři,
• jako specialisté finančních oddělení či odborů v průmyslu a službách,
• v oblasti státních financí, např. ve veřejné správě,
• jako finanční poradci v komerční a podnikatelské sféře,
• po přípravě k vykonání zkoušek odborné způsobilosti, pokud se k výkonu 

některých činností v oblasti finančních trhů požaduje, např. jako makléři.

DOKTORSKÉ STUDIUM
• připravíme vás ke zvládnutí obecné metodologie vědecké práce a vybavíme vás 

specializovanými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi z oblasti finančních 
trhů a finančních institucí, vedoucími k originálním tvůrčím postupům, 
výzkumům a systematické publikační aktivitě.

• uplatnění naleznete zejména v oblasti teoretického a aplikovaného výzkumu, 
na pracovištích zabývajících se problematikou teorie finančních trhů a také 
v oblastech měnové teorie a politiky ve výzkumných institucích a pedagogické 
činnosti na vysokých školách, v oblasti státní správy a ve finančních institucích.

FINANCE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Ph.D. Studium
v AJ 

Praha
Akreditace

do

2028

Ing.Bc.

Praha
Akreditace

do

2028
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Mgr.

Mgr.

Co si od nás odnesete: 
• Široký okruh informací z oblasti práva soukromého a v racionální míře i veřejného. 
• Budete schopen zpracovat a posoudit problematiku z oblasti různých právních 

odvětví vč. Evropského soutěžního práva. 
• Prohloubíte si právně-technické dovednosti, posílíme vaše dovednosti právní 

argumentace, a to v ústním i písemném styku.
• Budete schopni kvalifikovaně spolupracovat na přípravě právních dokumentů 

souvisejících s běžnými i méně obvyklými podnikatelskými aktivitami.
• Jde o obor aplikovaného využití práva, jehož absolventi nebudou podle stávající 

právní úpravy moci vykonávat právně regulovaná, speciální právnická povolání 
(advokát, notář, soudce atd.).

Uplatníte se:
• na vyšších manažerských funkcích v soukromých firmách, s perspektivou 

celkového řízení těchto firem po nabytí odpovídajících praktických zkušeností,
• na pozici právního specialisty, 
• jako špičkový konzultant, a to i v oblasti mezinárodních obchodně-právních 

vztahů,
• v samostatném podnikání OSVČ.

Co si od nás odnesete: 
• Zdokonalíte se v analýze, návrhu a řízení informačních systémů, v softwarovém 

a znalostním inženýrství. 
• Získáte přehled o dalších navazujících technikách a technologiích 

a o nejaktuálnějších trendech v oblasti informačních a komunikačních technologií 
a systémů (IS/ICT) jako je technologie XML, technologie kryptoměn či platformy 
business simulací. 

• Získáte znalosti tématiky Startups, samostatného zakládání nových inovačních 
firem v ICT oborech. 

• Posílíme vaše hard skills, vycházející z podstaty technologií, i soft skills, reflektující 
požadavek rozvoje osobnosti informatika. 

• Budete mít dobré prezentační a komunikační dovednosti, včetně schopnosti 
plynulé odborné komunikace v anglickém jazyce. 

• Budete schopni vedení projektových týmů, týmové práce a kooperace.
Uplatníte se:

• jako architekt IS, manažer ICT projektů, manažer bezpečnosti nebo databázový 
specialista, 

• konzultant v oboru ICT, 
• implementátor typového aplikačního software, 
• na pozicích analytiků, vývojářů, programátorů, správců sítí a databází, 
• podnikatel v ICT.

Bc.

Bc.

Karlovy 
Vary

Praha

Praha

Akreditace
do

2028

Akreditace
do

2024

PRÁVO V PODNIKÁNÍ

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

GLOBAL PROGRAMS 
PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI SE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
• Economics and Management + BSBA/MBA
• Marketing Communication + BSBA/MBA
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Mgr.

Mgr.

Co si od nás odnesete: 
• Pochopení teorie a praxe bezpečnostní problematiky a forenzních disciplín.
• Teoretické základy trestního a ústavního práva, kriminologie a kriminalistiky.
• Znalosti z ekonomických disciplín potřebných pro posouzení řešení a ovlivňování 

konkrétních bezpečnostních jevů v podnikání.
• Naučíte se strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného pořádku 

v odpovídajícím právním prostředí.
Uplatníte se:

• na úrovni středního článku řízení  ve státní správě, veřejné správě a v soukromém 
sektoru jako  bezpečnostní specialisté,

• v komunikaci se státními a nestátními institucemi a organizacemi při vypracování 
a zajišťování projektů týkajících se problematiky bezpečnosti,

• na všech institucích včetně vlády ČR při realizaci požadavků EU k zabezpečení  
plynulého, efektivního a bezpečného chodu každého úřadu,

• v organizacích, kde je nutné provádění efektivní prevence, kontroly a bezpeč-
nostní činnosti.

Co si od nás odnesete: 
• Základní znalosti trestního práva hmotného a procesního, kriminalistiky, 

kriminologie a forenzních věd.
• Budete schopni aplikace potřebných právních předpisů  s využitím poznatků 

oborově příslušných specializovaných oblastí.
• Naučíme vás nutným znalostem kriminalistických metod při zajišťování 

a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů.
• Stejně jako kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, kriminalistická 

biologie, trasologie, mechanoskopie, kriminalistická balistika, písmoznalectví, 
fonoskopie ad.).

Uplatníte se:
• na pozici kriminalisticko-právních specialistů na úrovni středního a nižšího 

managementu, 
• jako právní specialisté ve státní správě, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky 

a forenzních věd,
• v nejrůznějších oblastech bezpečnostní problematiky a v soukromých 

bezpečnostních službách,
• vhodné pro policisty, hasiče, strážníky a pracovníky bezpečnostních agentur.

Bc.

Bc.

MostKarlovy 
Vary

Praha

Praha

Akreditace
do

2024

Akreditace
do

2024

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA

KRIMINALISTICKO PRÁVNÍ SPECIALIZACE

• Globální program City University of Seattle
• Americký diplom v Čechách
• Kvalita zajištěna akreditací ACBSP, CAMBAS
• Západní styl vedení výuky a zkušení lektoři
• Vysoká flexibilita studia a péče o studenta
• Výhodná a konkurenční cena
• Více informací: www.vsfs.cz/mba

Americký 
diplom 

v Čechách

Americký 
diplom 

v Čechách

HN_210x70 mm_MBA.indd   1 06.03.2019   11:12:22



Nový ubytovací Campus VŠFS v centru Prahy
Od května letošního roku otevíráme novou ubytovací kapacitu s téměř 150 lůžky. 
Jedná se  o 1, 2, 3 a 4 lůžkové pokoje nadstandardně vybavené v blízkosti Anděla 
na Praze 5. Ubytování v bytových jednotkách a apartmánech je určeno přednostně 
k dlouhodobějšímu ubytování studentů a absolventů VŠFS, ale i dalších zájemců. 
Sledujte náš web. Bližší info a předběžný zájem na rektorátu VŠFS, Estonská 500, 
Praha 10 (campus@vsfs.cz, tel. 210 088 849).

New VŠFS Campus in the Center of Prague
New accommodation facility containing 150 beds opens in May 2019. The one-, 
two-, three- or four-bed rooms are exceptionally equipped and are situated in the 
close proximity to  Anděl in Prague 5. The housing units and apartments are offered 
mainly to the VŠFS students and graduates for their long-term stay but they may 
also be used by other interested persons. Follow our web page for the latest updates. 
You can ask for more information and communicate your preliminary interest to the 
VŠFS Rector´s Office at Estonská 500, Praha 10 (campus@vsfs.cz, phone 210 088 849).

Новый Кампус ВШФС для размешения
студентов в центре Праги
Начиная с мая этого года мы открывем новое здание, предназначенное для 
проживания, вместимостью почти 150 мест. Речь идёт об 1, 2, 3 и 4-местных 
номерах повышенной комфортности, находящихся недалеко от метро «Андел» 
в Праге 5. Жилые квартиры и квартиры-студии предназначаются в первую 
очередь для долговременнового проживания студентов и выпускников 
ВШФС, но также для других желающих. Смотрите наш сайт. Более подробную 
информацию вы можете получить и предварительный интерес проявить  
в ректорате, ул. Эстонская д. 500, Прага 10 (campus@vsfs.cz, телефон 210 088 849).

www.vsfs.cz
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Devátý ročník konference
Bezpečná Evropa 2018
IX. ročník mezinárodní vědecké 
konference na téma „Bezpečná Ev-
ropa 2018“ se konal na Vysoké ško-
le finanční a správní 22. listopadu 
loňského roku Konferenci pořádala 
Fakulta právních a správních studií 
a byla zaměřená především na feno-
mén bezpečnosti a výsledky výzku-
mu v procesu konstituování a rozvoje 
bezpečnostních věd a s nimi spoje-
ných  právních, kriminologických, 
technických, kybernetických a dal-
ších aspektů. Uspořádala ji Katedra 

veřejného a mezinárodního práva na 
Fakultě právních a správních studií.

Konference se zúčastnili přední od-
borníci zabývající se problematikou 
bezpečnostních věd, ale i z policejní 
a bezpečnostní praxe z Ukrajiny, Pol-
ska, Slovenska a České republiky. 

Garant konference a odpovědný 
řešitel výzkumu „Konstituování a roz-
voj bezpečnostních věd a transfer 
vědeckých poznatků do bezpečnost-
ní praxe“ prof. Porada konstatoval, 
že výzkum byl úspěšně ukončen, 
a představil téměř finální výstup – 
kolektivní monografii: Bezpečnostní 
vědy (Úvod do teorie a metodologie 

a bezpečnostní terminologie), která 
vyjde začátkem roku 2019 a kterou 
předložil k diskusi. V té byly předne-
seny nové náměty, na něž mohou ješ-
tě autoři (řešitelé výzkumu) publikace 
případně reagovat.

Na konferenci zazněla řada dal-
ších zajímavých příspěvku týkající 
se problematiky: Bezpečnostní vědy 
(výstupy výzkumu 2011-2018, k ob-
sahu pojmu bezpečnost, Paradigma 
fenoménu bezpečnosti, Bezpečnost 
Evropy v perspektivě historických 
a současných ohrožení, Vnitřní bez-
pečnosti, zaměřené na HZS ČR, Vnitř-
ní faktory bezpečné Evropy, Koncept 
kriminálního zpravodajství v SR, Bez-
pečnostní rizika, komponenty a cíle 
bezpečnosti EU, Etický hacking v kon-
textu managementu bezpečnosti, Ko-
merční bezpečnostní činnost, Řízení  
bezpečnosti v organizaci, Videografie 
v procesu vyšetřování trestných činů, 
Bezpečnostní a právní věda o bez-
pečnostní architektuře EU a Evropy 
(v mezích postmoderních problémů 
lidských práv a globální bezpečnosti) 
aj. Všechny příspěvky budou uveřej-
něny v připravovaném sborníku.

Viktor Porada // text
David Urbanczyk // foto
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VŠFS nechyběla na mezinárodní vědecké
konferenci k 65. výročí založení EUBA

Největší slovenská univerzita Ekono-
mická univerzita v Bratislavě (EUBA) 
oslavila již 65. výročí svého založení 
velkou mezinárodní vědeckou kon-
ferencí, která se konala ve dnech 15. 
a 16. listopadu 2018 pod názvem 
“Digitalization and Smart Green (R)
evolution“.  

Za naši univerzitu se konference zú-
častnil doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. 
z katedry financí, který v první den 
konference přednesl příspěvek na-
zvaný “Comparison and Evaluation of 
Selected Digitalization Indexes”, jehož 

spoluautorem je RNDr. Jan Lánský, 
Ph.D, vedoucí Katedry matematiky 
a informatiky na Fakultě ekonomic-
kých studií VŠFS. Celkem se 
jí zúčastnilo na 160 účastní-
ků, většinou z evropských 
zemí (ČR, Polsko, Maďarsko, 
Rakousko, Švýcarsko, SRN, 
Francie, Itálie, Belgie, Fin-
sko, Portugalsko, ze zámoří 
pak USA, Japonsko, Indie 
Ghana). Z České republiky 
byla kromě naší univerzity 
ještě zastoupena Mendelo-
va univerzita v Brně. 

Konferenci zahájil univ. 
prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Miku-
láš Luptáčik, děkan Národo-
hospodářské fakulty EUBA, 

spolu s rektorem univerzity s prof. Ing. 
Ferdinandom Daňom, Ph.D. Zahájení 
se zúčastnil slovenský ministr život-
ního prostředí László Sólymos, který 
pronesl zajímavý projev o politice 
vlády SR v oblasti tzv. zelené revoluce.

Na plenárních zasedáních přednes-
lo své klíčové referáty pět renomova-
ných odborníků ze zahraničí. V sekcích 
vystoupilo cca 70 účastníků konferen-
ce se svými referáty. Konference měla 
široký záběr a umožnila účastníkům 
získat přehled o aktuálních otázkách 
digitalizace a tzv. zelené revoluce. 
Konference byla velmi zajímavá, ná-
ročná, a byla organizačně velmi dob-
ře připravena. Výsledky konference 
budou zveřejněny (část příspěvků 
ve sborníku a vybrané příspěvky 
v časopisech). 

Vladislav Pavlát // text
Národohospodářská fakulta EU // foto

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
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Fórum MF Dnes: Politická situace v ČR

Finanční a investiční fórum

První Fórum MF Dnes v letošním 
akademickém roce, které se konalo 
ve čtvrtek 8. listopadu 2018, bylo 
věnováno politické situaci v České 
republice. Jaroslav Plesl, šéfredaktor 
deníku Mladá Fronta DNES, diskutoval 
s Ivanem Bartošem, předsedou České 
pirátské strany, a Jiřím Čunkem, sená-
torem a hejtmanem Zlínského kraje 
za KDU-ČSL. Průřezem přes regionál-
ní politiku, řízení velkých územních 

celků včetně Prahy, nebo tzv. „velkou“ 
politiku se oba hosté vyjádřili k řadě 
témat. Často nalezli společnou řeč, 
oba se například shodli, že základem 
úspěchu je poctivá práce a snaha 
vytvářet si vlastní názor, nenechat 
se manipulovat. Oba politici se do-
tkli otázek jako je korupce a trans-
parentnost politických rozhodnutí, 
Smart Cities a došlo i na medvěda ve 
Zlínském kraji. Velmi zajímavá a ná-
zorově poměrně rozrůzněná byla de-
bata o mladých politicích. Jiří Čunek 
se jednoznačně domnívá, že mladý 

člověk by měl pracovat a sbírat zku-
šenosti a teprve poté, např. po dosa-
žení 40 let, by měl uvažovat o vstupu 
do politiky. Ivan Bartoš naproti tomu 
zastává názor, že v politice je mladých 
a jejich nezatíženého názoru a jiného 
pohledu na svět zapotřebí. Oba poli-
tici zapůsobili na přítomné publikum 
nejenom svými vyjadřovacími schop-
nostmi a charismatem, ale i očivid-
ným zaujetím pro praktickou politiku 
a obrovskou energií. Celou debatu 
můžete shlédnou na našem kanále 
Youtube.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se na 
Vysoké škole finanční a správní ko-
nalo další z oblíbených Finančních 
fór. Debatu jako tradičně moderoval 
prorektor univerzity Petr Budinský 
a účastnili se jí ekonomové Lukáš Ko-
vanda (hlavní ekonom Czech Fund), 
Petr Sklenář (hlavní ekonom J&T 

BANKY) a František Bostl (výkonný ře-
ditel STARTEEPO).

Jedním z předmětů debaty byla 
obchodní válka mezi Spojenými státy 
a Čínou, v čemž přítomní ekonomo-
vé vidí mocenský podtext, protože 
americké administrativě nejde pouze 
o snížení schodku obchodní bilance. 
„Převažují cla na kapitálové produkty 
a meziprodukty (nad cly na spotřební 
zboží). Cílem je zcela změnit obchodní 

vztahy,“ řekl v průběhu diskuse Petr 
Sklenář. Podle Sklenáře tak jde o jas-
nou snahu vymezit si mocenské po-
zice na mezinárodním poli, a předejít 
tak i případnému vážnějšímu střetu 
třeba v podobě vojenského konfliktu.

Americká vláda zároveň po Číňa-
nech požaduje větší ochranu dušev-
ního vlastnictví a také to, aby Peking 
přestal nutit americké korporace 
předávat technologické know-how 
čínským partnerům a obecně usnad-
nil přístup amerických firem na čín-
ský trh. „Čína hospodářsky vyrostla na 
západních technologiích a nejen v USA 
panují obavy z její technologické domi-
nance,“ řekl v této souvislosti František 
Bostl.

Lukáš Kovanda poznamenal, že 
chování USA vůči Číně není jen 
o Trumpovi, který se k různým záleži-
tostem rád a často vyjadřuje prostřed-
nictvím sociální sítě Twitter. „Ze strany 
USA jde o jasnou strategii, která nezávi-
sí na tom, co zrovna Trump napíše na 
Twitter.“

Redakce // text
David Urbanczyk // foto

Redakce // text
David Urbanczyk // foto
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DOD: Jen maturita nestačí
Jak si nejlépe vybrat vysokou školu? Okolo 50 zájemců, kte-
ří přišli 2. února na náš sobotní den otevřených dveří, má 
jasno. Pomůckou v rozhodování je osobní návštěva vysoké 
školy, o kterou se zajímám. Univerzitu představil v nové, 
interaktivní a atraktivní prezentaci prorektor pro vzdělávací 
činnost Petr Budinský. Uchazeči měli možnost položit dotaz 
i děkanovi Fakulty právních a správních studií Eduardu Bru-
novi nebo vedoucí Katedry řízení podniku Naděždě Petrů. 
A padaly otázky nejrůznějšího druhu. K těm poznámkám, 
které nejvíce potěšily a možná i malinko překvapily, patři-
la odpověď jedné uchazečky na otázku, proč přišla na náš 
den otevřených dveří. „Jen maturita nestačí,“ odvětila. A my 
nemůžeme než souhlasit. Sobotní den otevřených dveří byl 
bezpochyby úspěchem. Na další zájemce se těšíme při pra-
videlných dnech otevřených dveří každou druhou středu 
v měsíci.

Redakce // text
David Urbanczyk // foto
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NENÍ MBA jako MBA
Dostatečná znalost anglického 
jazyka a alespoň bakalářské vzdě-
lání  - to jsou podle prorektora pro 
vzdělávací činnost Petra Budin-
ského dvě podmínky pro možnost 
studovat program MBA. 

Vysoká škola finanční a správní 
nabízí program MBA - Master of 
Business Administration - už 15 let. 
Má více než čtyři stovky úspěšných 
absolventů. Od počátků spolupráce 
s univerzitou v Seattlu má program 
na starosti prorektor pro vzdělávací 
činnost Petr Budinský. „S absolventy 
jsme v kontaktu a jejich profesní vývoj 
sledujeme,“ říká Petr Budinský.
Můžete připomenout počátky pro-
gramu MBA na vaší škole?

Tehdy jsme se přes bratislavskou 
Vysokou školu managementu do-
stali ke spolupráci se City University 
of Seattle, se kterou jsme uzavřeli 
smlouvu o reprezentaci. Na jejím zá-
kladě jsme mohli nabízet jejich 
program MBA, k tomu jsme později 
přidali i další program BSBA - Ba-
chelor of Science in Business Admi-
nistration, což je čtyřletý program 

zaměřený na studium problematiky 
řízení podniku. Programy jsou úspěš-
né a vyhledávané.
Před 15 lety nabídka těchto progra-
mů nebyla tak široká, jak je tomu 
dnes. Programy různých institucí se 
liší kvalitou, čím by se měl zájemce 
o studium řídit při jejich výběru?

Prvním kritériem je, o jakou 
akreditaci je studium MBA opřeno. 
Prestižní jsou například americké 
zahraniční akreditace NWCCU nebo 
ACBSP. V ČR sdružuje programy MBA 
Česká asociace MBA škol CAMBAS. 
Tam je v tuto chvíli desítka univerzit. 
Při výběru je dobré sledovat i to, jak 
program dokáže vyjít vstříc časovým 
možnostem uchazečů. Většinou totiž 
program studují lidé v důležitých ma-
nažerských pozicích. Třetím kritériem 
je cena. To nejlevnější nemusí být 
nejlepší. 
Máte už čtyři stovky úspěšných 
absolventů, jste s nimi v kontaktu 
a sledujete jejich profesní dráhu?

Část studentů už v době, kdy 
začali studovat, byli v exekutivních 
pozicích. Nastoupili k nám tedy jako 
vysocí manažeři. Další část studentů 
je už při zahájení studia ve středním 

managementu. Jsme s nimi v kontak-
tu a jejich profesní vývoj sledujeme. 
Vždy máme radost, když se absolvent 
posune o nějakou příčku výš. 
Studenti mohou část studia absol-
vovat přímo na City University of 
Seattle, jaký je přínos zahraničního 
pobytu?

Získají bezprostřední zkušenost se 
zahraniční domovskou univerzitou 
a mohou tedy i porovnat se studiem 
u nás. Velkou výhodou je, že díky 
dohodě, kterou s univerzitou máme, 
studují za domovskou cenu. Ta je 
třetinová oproti zahraniční ceně. 
Obvykle tam studují tři měsíce a 
během nich absolvují dva či tři kurzy 
z programu. 
Studium je v angličtině, jak uchazeč 
pozná, že má jazykovou úroveň do-
statečně vysokou?

Pro nastoupení do studia jsou dvě 
nutné podmínky – alespoň bakalář-
ské vzdělání a druhou je dostatečná 
znalost jazyka. Uchazeč absolvuje 
test, kterým musí projít. Pokud v testu 
neobstojí, nabídneme mu kurz an-
gličtiny. Po několika měsících může 
pak test opakovat. 

(Převzato z MFDnes.) 

Eva Jarošová // rozhovor

15 let MBA na VŠFS 
Program MBA oslavil v letošním 
akademickém roce 15 let, když 
jsme loni na podzim přivítali 35. 
skupinu studentů. 

MBA, neboli Master of Business 
Administration, je dvouleté americké 
magisterské studium, které VŠFS při-
pravuje ve spolupráci se City Univer-
sity of Seattle (CityU). Výuka probíhá 
v anglickém jazyce a během 16 kurzů, 
které jsou studovány tzv. hybridní 
formou (4 týdny on-line a 1 víkend 
prezenčně), mají studenti možnost 
získat komplexní přípravu na budoucí 
manažerskou roli či prohloubit své 
dosavadní znalosti v oblasti řízení. 
Studenti mají na výběr ze tří speci-
alizací: management, marketing a 
finance.

Kvalita MBA programu je zaručena 

jednak samotnou CityU (struktura 
a náplň programu jsou akredito-
vány americkou institucí NWCCU, 
Northwest Commission on Colleges 
and Universities), a také akreditací 
ACBSP (Accreditation Council for Busi-
ness Schools and Programs). V České 
republice je program akreditovaný 
Českou asociací MBA škol, CAMBAS 
(VŠFS patří mezi deset škol, které spl-
nily přísná kritéria akreditace).

Naši vyučující jsou skvělí odborníci 
z praxe, každý z nich musí navíc projít 
speciální certifikací CityU. Plná polo-
vina modulů MBA je učena lektory ze 
zahraničí.

Po skončení každého předmětu 
studenti vyplňují anonymní dotazník 
spokojenosti. S potěšením čteme 
tyto výsledky: „Our teacher was 

a very experienced man, with much 
knowledge from a lot of business areas. 
He taught us how to apply knowledge 
gained in the school to the real life, with 
very good sense of humour... thank 
you.“

Každý rok několik studentů využije 
možnost absolvovat část MBA studia 
přímo v Seattlu za české školné. Vy-
užít lze i možnosti studovat poslední 
tři trimestry na CityU v Seattlu a získat 
roční pracovní povolení v USA. 

Od ledna 2003 prošlo MBA progra-
mem na VŠFS 546 studentů, 415 stu-
dium dokončilo. Diplom a titul MBA, 
který studenti obdrží po úspěšném 
splnění všech studijních podmínek, 
uděluje City University of Seattle a má 
platnost po celém světě. 

Magda Potocká // text
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Osobnosti VŠFS za rok 2018

Naděžda Petrů, vedoucí 
Katedry řízení podniku

Martina Linhartová,  
ředitelka Institutu  
celoživotního vzdělávání

Štěpán Blahůšek, ředitel 
odboru pro pedagogickou 
práci

Emil Šenkýř, místopředseda 
představenstva

Karel Marek, vedoucí 
Katedry občanského 
a pracovního práva

Petr Budinský, prorektor 
pro vzdělávací činnost

Miroslav Šimůnek, kancléř

Roman Mentlík, prorektor 
pro mezinárodní vztahy

Lucie Finová, vedoucí 
zahraničního oddělení

Slavomír Paravičiny, 
manažer multimediální 
produkce a komunikace

David Korda, finanční 
ředitel

Již tradičně se v předvánočním čase v restauraci Cisterna 
na Spořilově konal vánoční večírek Vysoké školy finanční 
a správní, na kterém jsou oceňováni ti, kteří se v uplynulém 
roce významně zasloužili o rozvoj univerzity. V minulém 
roce se nám podařilo úspěšně završit akreditace většiny 
našich studijních programů. V oblasti mezinárodních vzta-
hů jsme navázali spolupráci s novými univerzitami z Ev-
ropy, Ameriky i Asie. Největším úspěchem bylo zřízení 

Konfuciova institutu při VŠFS. Pokračovaly stavební práce 
na Campusu Plzeňská, který bude během několika málo 
měsíců připraven ke kolaudaci. A tím výčet úspěchů roku 
2018 zdaleka nekončí. 

Večírek byl i letos milým poděkováním všem zaměstnan-
cům, spolupracovníkům, partnerům a přátelům univerzity.  
Vynikající jídlo, pití, cikánská kapela Josefa Šenkiho  
a funcasino se postarali o skvělou náladu. 

Byly vyznamenány tyto osobnosti:

„Blahopřejeme 
a přejeme 

mnoho tvůrčích, 
pedagogických, 

pracovních 
i osobních 
úspěchů!“
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Významné životní jubileum 
doc. Vladislava Pavláta

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 oslavil ne-
uvěřitelné 90. narozeniny náš váže-
ný a milovaný kolega doc. Vladislav 
Pavlát. Mimořádnou událostí jsou 
jeho kulatiny zejména proto, že i ve 
svém vpravdě požehnaném věku 
patří k publikačním a vědeckým 

oporám univerzity. Ostatně i v tomto 
vydání najdete jeho příspěvek z vý-
znamné mezinárodní konference, 
které se aktivně zúčastnil. Současně 
je to neobyčejně milý a skromný 
člověk, v jehož přítomnosti je radost 
chvíli pobýt.

Oslavy se zúčastnila řada kolegů 
z jeho domovské Katedry financí 
i z vedení univerzity. Hodina, kterou 

jsme s panem docentem Pavlátem 
mohli strávit, byla dárkem především 
pro nás. Přejeme mu do dalších let 
mnoho energie, chuti bádat a zejmé-
na zdraví, přestože víme, že malé ani 
velké překážky ho na jeho cestě ne-
zastaví. Vždyť jeho heslem je „Keep 
smiling!“ a nikdy „Keep weeping!“ 

Redakce // text
David Urbanczyk // foto

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 porad-
cem v tehdejší centrální bance – SBČS, kde pracoval na 
přípravě založení Burzy cenných papírů v Praze. Jako 
místopředseda Přípravného výboru pro založení burzy 
(1991-1992) absolvoval stáž u US Security Commision 
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 fi-
nančního 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 poz-
ději v San Francisku (1996).
Doc. Pavlát od roku 2001 spolupracuje úzce s naší uni-
verzitou VŠFS, čehož si nesmírně vážíme a jeho přínos 
pro rozvoj naší univerzity je neoddiskutovatelný.
Osobnost doc. Pavláta je skvělým příkladem člověka, 
který je současně špičkovým odborníkem na danou 
oblast - v tomto případě finanční trhy, dále je vyni-
kajícím vědcem s celou řadou vynikajících publikací  
a v neposlední řadě výborným pedagogem, který doká-
že předávat své zkušenosti dalším generacím.
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Začali jsme slavit na Žofíně
V letošním roce oslaví Vysoká škola finanční a správní 20 let 
od svého založení a 10 let od získání statusu univerzity. A ne-
jen to, Bankovní akademie letos oslaví 25. výročí a Kouzelné 
školy 10. výročí. Oslavy jsme zahájili tradičním plesem, který 
se konal v sobotu 5. ledna 2019 na pražském Žofíně. Podě-
kování patří všem, kteří se plesu zúčastnili nebo ho podpořili 
finančním či věcným darem. Atraktivní program byl zahájen 
předtančením TK Bohémia Chrást na motivy světoznámého 
fantasy seriálu Hra o trůny. Ačkoliv plánovaná hvězda večera 
Marie Rottrová bohužel onemocněla, podařilo se nám za-
jistit charismatického zpívajícího herce a showmana Josefa 
Laufera. Jeho vystoupení patřilo nepochybně k těm nejlep-
ším, jaká kdy naše plesy hostily. 

Tradiční součástí plesu je Soutěž o ceny rektorky, jejíž vý-
těžek je věnován do Stipendijního fondu VŠFS na školné pro 
tělesně handicapované studenty. Letos jsme získali darem 
závodní kombinézu Ester Ledecké, absolventky BA a stu-
dentky VŠFS. Odnesla si ji s příslibem podpisu Ester paní 
Irena Merdová, která věnovala 40 000 Kč právě do stipendij-
ního fondu. Celkem jsme do stipendijního fondu vložili více 
než 100 000 Kč.

V Malém sále se konal maturitní ples a inaugurace nových 
studentů Gymnázia Kodaňská a SOŠ Bankovní akademie. 
V Rytířském sále hrála cikánská cimbálovka Josefa Šenki-
ho. Zábava vyvrcholila v Hlavním sále laserovou show. Ples 
skončil v brzkých ranních hodinách a všichni odcházeli s vy-
nikající náladou. 

 

Redakce // text
D. Urbanczyk, M. Chalupová // foto
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Neuromarketing v Brně  
i Praze zaujal
Většina veřejnosti si vědu a vědecké 
zkoumání představuje jako poměr-
ně zdlouhavou a nezáživnou činnost 
probíhající v uzavřené laboratoři, kde 
vědec tráví dlouhé dny. Je proto také 
někdy složitější si pro vědu lidi zís-
kat. Naše univerzita se však pokusila 
zájemcům o vysokoškolské studium 
ukázat, že věda může být zábava, kte-
rou by si člověk rád vyzkoušel – kon-
krétně hovoříme o neuromarketingu, 
novém přístupu k marketingovému 
výzkumu a jeho praktickému použití. 

V říjnu a v lednu se naše univerzita 
zúčastnila několikadenního veletrhu 
vysokých škol Gaudeamus, který se 
konal v Brně a v Praze. Na stánku naší 

univerzity si zájemci o studium mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet neuromar-
ketingový výzkum za pomoci spe-
ciální oční kamery (tzv. metody Eye 
Tracking), díky které si každý na sobě 
mohl zkusit, co jej jako spotřebitele 
zajímá či nezajímá v letákové reklamě. 
Kamera je totiž schopna zachytit i ty 
nejmenší, podvědomé pohyby oka 
sledující reklamní leták a zjistit, co 
spotřebitele v reklamě opravdu zau-
jme či nezaujme – málokdo si totiž při 
čtení letáku uvědomí, zda ho oslovila 
jako první cena anebo například znač-
ka produktu. 

Studenty lákala možnost vyzkoušet 
si tuto zajímavou  neuromarketingovou 

metodu na vlastní kůži a zároveň se 
o sobě jako spotřebiteli dozvědět více 
informací. Zároveň se uchazečům vě-
noval Ing. Pavel Rosenlacher z Kated-
ry marketingové komunikace, který 
se neuromarketingem začal aktivně 
zabývat již v roce 2008.

V současnosti je neuromarketing 
na katedře marketingové komunika-
ce vyučován jako volitelný předmět 
a v rámci Univerzitního výzkumného 
centra byla zřízena Laboratoř neuro-
marketingu a marketingových analýz. 
Naši studenti tak mají možnost reali-
zovat své bakalářské a diplomové prá-
ce v oblasti neuromarketingu.

Pavel Rosenlacher // text
Magdaléna Chalupová // foto

Co je to neuromarketing
Zákazník dnes nakupuje hlavně emocemi, nikoli racionál-
ní úvahou, a proto je těžké zjišťovat pravé důvody náku-
pu a přání spotřebitele. Neuromarketingový výzkum na 
to ale umí reagovat, protože emoce zákazníků nezjišťuje 
obyčejným dotazováním, ale například měřením srdeční 
nebo mozkové aktivity. Díky tomu je možné zjistit, do 
jaké míry reklama či produkt respondenta zaujal neboli 
lidově řečeno „rozproudil“ či nechal „chladným“. 

Neuromarketing na VŠFS
VŠFS byla první univerzitou v ČR, která se aktivně začala 
věnovat neuromarketingu. Zde několik důležitých mo-
mentů o neuromarketingu na VŠFS:
•  Od roku 2008 první závěrečné práce studentů.
•  Neuromarketing jako volitelný předmět.
•  Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz.
•  Výzkumné granty, na kterých se podílejí i studenti.
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V Karlovarském studijním
středisku je živo
Studijní středisko VŠFS v Karlových 
Varech zahájilo v akademickém roce 
2018/2019 již třetí rok svého působe-
ní. Studenti předchozí vysoké školy 
tak mohli díky akreditacím jejich pů-
vodních oborů nejen dokončit své 
vysokoškolské vzdělání v bakalářské 
formě studia, ale také poprvé v his-
torii Karlovarska pokračovat v nava-
zujícím magisterském stupni. Této 
možnosti využila většina studentů 
a společně s dalšími zájemci o stu-
dium jsme mohli po ukončení přijí-
macího řízení s radostí konstatovat, 
že se počet přijatých studentů opět 
zvýšil.

Škola se etablovala na vzdělávacím 
trhu a zaujala v Karlovarském kraji 
důležitou pozici ve smyslu podpory 
regionu vykazujícího v rámci republi-
ky nejnižší počet vysokoškolsky vzdě-
laných lidí. Předpokládáme, že se 
absolventi našeho střediska budou 
po ukončení studia úspěšně prosazo-
vat především na místním pracovním 
trhu. Zkušenost ukazuje, jak je pro 
získávání nových studentů důležitým 
prvkem personální marketing, díky 
kterému stále prohlubujeme navá-
zané kontakty se středními školami 
a s významnými institucemi v kraji. 
Již dnes nás některé školy samy oslo-
vují s žádostí o propagaci a o ukázko-
vé přednášky na půdě střediska.

Nadále pokračovala oboustranně 
prospěšná spolupráce s magistrátem 

Města Karlovy Vary. Obě napláno-
vané investiční akce se podařilo 
úspěšně dokončit. Velkým pozitivem, 
umožňujícím rozšíření ubytování 
akademických zaměstnanců, je do-
končení rekonstrukce bývalého bytu 
správce. Díky tomu můžeme kromě 
stávajících pokojů poskytnout pe-

dagogům komfortně vybavený byt. 
Jsme si vědomi namáhavé činnosti 
dojíždějících akademiků a věříme, že 
tímto přispějeme ke zlepšení pod-
mínek tak, aby se všem v Karlových 
Varech ještě více líbilo! Druhou pro-
vedenou investicí byla rekonstrukce 
a modernizace otopné soustavy, kte-
rá by měla v budoucnu přinést výraz-
né úspory tepelné energie.

Aktivně spolupracujeme s některý-
mi významnými institucemi a úřady, 
za všechny lze jmenovat např. Krajské 
velitelství policie ČR, Karlovarskou 
agenturu pro rozvoj podnikání i Fi-
nanční správu. Díky této spolupráci 
se daří organizovat nejen prakticky 
zaměřené přednášky pro studenty, 

ale také rozšiřovat nabídku budou-
cích pracovních příležitostí v jimi stu-
dovaném oboru.

VŠFS podporuje teoretickou výuku, 
stejně tak je kladen velký důraz na 
rozvoj praktických dovedností. Na 
počátku léta byly vyčleněny finanční 
prostředky na podporu výuky krimi-
nalistiky a forenzních věd  v oborech 
Kriminalisticko právní specializace 
a Bezpečnostně právní studia. Během 
letních prázdnin tak byla díky iniciati-
vě pedagogů z příslušné katedry ote-
vřena první kriminalistická laboratoř, 
která umožňuje stávajícím studen-
tům a novým uchazečům o studium 
vyzkoušet práci kriminalistických 
techniků pod vedením zkušených ex-
pertů. Lze tak získat praktickou zku-
šenost s vyhledáváním, zajišťováním, 
dokumentací, přepravou a zkoumá-
ním kriminalistických stop z různých 
oborů kriminalistické techniky. Sou-
částí laboratoře je mimo jiné kvalitní 
výpočetní a prezentační technika 
a sbírka platidel. 

Lenka Chlebková // text
D. Urbanczyk, P. Kolitschová, R. Trousil // foto
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Diplomka VŠFS ve finále

Česká asociace pro finanční řízení 
vypsala v roce 2018 již třetí ročník 
soutěže o nejlepší diplomovou práci 
z oblastí financí „FinDiplomka 2018“. 
Z několika desítek přihlášených di-
plomových prací, které si do soutěže 
hlásili studenti, vlastně již absolventi 
ekonomicky zaměřených vysokých 
škola a univerzit, bylo do finále vy-
bráno komisí složenou z odborníků 
z praxe a akademických pracovníků 
osm závěrečných prací, a to do II. kola. 
Naše univerzita měla ve finále dva 
zástupce, a to Ing. Zuzanu Chlum-
skou a Ing. Jana Beránka. Těchto osm 
prací studenti následně prezentovali 

a diskutovali výsledky svého bádání 
před odbornou komisí. Z nich bylo 
nakonec vybráno pět užších finalistů, 
ze kterých vzešel vítěz. Do užšího fi-
nále postoupil jeden zástupce z VŠFS, 
a tou byla právě Zuzana. 

Zuzana Chlumská naší univerzi-
tu reprezentovala velmi úspěšně, 
a i když neobsadila vítězné příčky, její 
postup do nejužšího finále ve znače-
né konkurenci ostatních kolegů, vlast-
ně kolegyň, lze považovat za výrazný 
úspěch a reprezentaci naší univerzity. 
Byla jedinou studentkou soukromé 
univerzity, která se do užšího finá-
le prosadila se svou prací s názvem  
„Zavedení koncese pro zprostřed-
kovatele finančních produktů“. 

Otakar Schlossberger // text
CAFIN // foto

V průběhu přechozích dvou let se 
středisko aktivně zapojilo do kulturní-
ho a sportovního života města. Škola 
se stala pevnou součástí známého 
půlmaratonu RunCzech, naši stu-
denti a pedagogové se také účastní 
speciálního „Běhu o pohár rektorky“. 
V rámci mezinárodního filmového 
festivalu poskytlo středisko zázemí 
pro workshopy známých režisérů 
a producentů a zároveň jsme propa-
govali VŠFS v době, kdy se Karlovy 
Vary stávají městem významným pro 
světovou kulturu. V tomto období 
nás také potěšila návštěva prezidenta 
mexické univerzity a  ředitele korej-
ské univerzity.

Středisko poskytlo rovněž zázemí 
pro organizaci dalších významných 
akcí: v březnu u nás probíhala ná-
rodní konference Evropského par-
lamentu mládeže, v září uspořádala 
firma Microsoft v budově střediska 
společně se svými partnery nej-
větší konferenci v České republice 
o nejmodernějších technologiích ve 
vzdělávání. Pro naše studenty jsme 
připravili kromě jiných také přednáš-
ku na téma „Trénink paměti“, po jejím 
úspěchu jsme domluvili s lektorem 
další přednáškové bloky v rámci Uni-
verzity 3. věku. V letošním roce jsme 
zaznamenali nejvyšší počet přihláše-
ných účastníků z řad seniorů. 
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Účast ve finále evropské soutěže 
European Cybersecurity Challenge

Ve dnech 14. až 18. října 2018 se usku-
tečnil již pátý ročník finále evropské 
soutěže European Cybersecurity 
Challenge (ECSC) v Londýně. Finále 
organizovala organizace UK Cyber-
security Challenge za podpory HM 
British Government a British Telecom. 
Soutěž byla organizována pod zášti-
tou Evropské agentury pro bezpeč-
nost komunikačních a informačních 
systémů (ENISA). Během soutěže 
probíhala řada doprovodných odbor-
ných a společenských akcí, jako napří-
klad konference Cyber RE:coded, kde 
přednášeli odborníci z kybernetické 
bezpečnosti o různých tématech. Po 
skončení soutěže jsme navštívili cen-
trum kybernetické bezpečnosti Uni-
verzity v Oxfordu a také londýnskou 
pobočku Cisco Meraki, kde jsme získa-
li cenné informace a kontakty.

Finále se celkem zúčastnilo 17 
týmů z celé Evropy. Česká republika 
se účastnila této soutěže již podruhé, 
poprvé se účastnila minulý rok ve 
španělské Malaze, kde jsem byl také 
členem národního týmu.

ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM
Pravidla soutěže říkají, že tým je složen 
maximálně z pěti lidí ve věku od 15 do 
20 let (středoškoláci) a maximálně pěti 
lidí ve věku 20 až 25 (vysokoškoláci). 
Avšak letošní český národní tým byl, 
po schválení organizátory soutěže, 
složen ze šesti studentů středních škol 
a čtyř studentů vysokých škol. 

Členové z vysokých škol byli vybráni 
poté, co si kandidáti prošli výběrem 
v rámci letní přípravy organizované 
Fakultou elektrotechniky ČVUT v Pra-
ze, Kybernetickým polygonem (KYPO) 
Masarykovy univerzity v Brně a Uni-
verzitou obrany. Kandidáti národního 
týmu se v rámci letní přípravy, která 
probíhala od července do října 2018, 
učili spolupracovat jako tým, procvičo-
vali prezentační schopnosti nebo vy-
tvářeli strategie na finále soutěže, ale 
také si doplňovali a rozšiřovali znalosti 
z oblasti kybernetické bezpečnosti. 

ECSC 2018
Soutěž měla být bodována na základě 
následujících kategorií úloh: Kontrak-
ty, King of the Hill – Webové pene-
trační testování, prezentace úspěšně 
dokončené úlohy a obchodování 
s úlohami a jejich řešením. Organizá-
toři se s porotou, která byla složena 
ze 17 lidí (jeden člověk z každé země), 
ovšem k naší lítosti na místě dohodli, 
že se v soutěži obchodovat nebude. 
A tak jsme strategii na obchodová-
ní s úlohami, kterou jsme si v rámci 
letního soustředění vytvořili, vůbec 
nevyužili.

PREZENTACE
Prezentace úspěšně vyřešené úlohy 
mohla týmu přinést až 70 % bodů 
z úlohy, která byla prezentována. My 
jsme si vybrali úlohu, kterou jsme jako 
jediný tým vyřešili celou, a to byla 
úloha s forenzní analýzou Linuxové-
ho serveru. Druhý den soutěže jsme 
já a kolega informace z této úlohy 

porotcům odprezentovali a dostali 
jsme téměř plný počet bodů. Mezi po-
rotci byl člen z České republiky a dva 
další náhodně vybraní porotci, u nás 
z Německa a z Francie.

ZÁVĚR
Náš národní tým se nakonec umístil 
až na 15. místě, což se může zdát jako 
nepříliš dobrý výsledek, ale bodový 
náskok, který měly ostatní týmy, byl 
tak malý, že vyřešením jedné úlohy 
bychom mohli postoupit až na sedmé 
místo. Příští ročník ECSC se bude ko-
nat v Rumunsku, a pokud budu v kva-
lifikačních kolech úspěšný, rád bych 
byl znovu součástí českého národního 
týmu. Česká republika by v budoucnu 
měla finále této soutěže také hostovat.

Milan Habrcetl // text a foto

Milan Habrcetl je studentem 
3. ročníku studijního programu 
Aplikovaná informatika. 
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Dobrodružství forenzních věd: 
Sòng Cí - otec soudní medicíny
Za zakladatele moderní soudní medi-
cíny je považován čínský lékař Sòng 
Cí (1186-1249) z doby dynastie Song 
(960-1276). Tento významný praktic-

ký lékař publikoval v roce 1247 knihu 
„Hsi-yüan chi-lu“, která byla až o šest 
století později překládána do ang-
lického jazyka jako „Washing away 
of wrongs“ (Dr. Harland, Hongkong, 
1855), a kterou bychom mohli volně 
přeložit jako „Nápravník lékařských 
omylů“ – doslova „umytí špatných 
věcí“. Kniha vychází z bohatých zku-
šeností autora, který mnohokrát stál 

před soudem a vysvětloval příčiny 
lidských úmrtí. 

Sòng Cí (též jej můžeme najít pod 
jménem Sung T‘zu) celý svůj život 
pomáhal spravedlnosti svými poznat-
ky z medicíny, nasbíranými z mnoha 
svých četných případů a pozorování; 
dokazoval vraždy, které vypadaly na 
první pohled jako sebevraždy, hledal 
skutečné pachatele. Jako první popsal 
strangulační rýhy po škrcení, lékařské 
postupy při forenzním ohledání mrt-
voly, rozdíly mezi fingovanými sebe-
vraždami (tj. vraždami) a skutečnými 
sebevraždami. I dnes se každý pokus 
o sebevraždu vyšetřuje nejprve s verzí 
promyšlené vraždy.

Tento lékař působil jako předse-

dající soudce na čínských nejvyšších 
soudech. Během svého postavení 
u trestního soudu v provincii Hunan 
osobně vyšetřoval místo činu poka-
ždé, když se setkal s obtížným přípa-
dem vraždy nebo fyzického napadení.

Původní kniha obsahuje 53 kapitol 
v pěti svazcích a stala se na dlouhou 
dobu manuálem práce soudního lé-
kaře. Kromě angličtiny byla přeložena 
nejprve do němčiny, francouzštiny, ja-
ponštiny a časem i do dalších jazyků. 

V prvním svazku jsou zaznamenány 
čínské císařské dekrety, popisující lé-
kařské ohledání těla a zranění. Druhý 

svazek je věnován poznámkám a me-
todám ohledání post-mortem. Sòng 
Cí popisuje např., jak správně před 
ohledáním připravit a omýt tělo, v zá-
vislosti na charakteru zranění. Odsud 
pravděpodobně pochází i název jeho 
práce v originále „umytí špatných věcí“, 
protože při špatném postupu lze ná-
sledně dosáhnout poznatků, které ne-
odpovídají realitě, a před soud přinést 
neobjektivní závěry nebo naopak – 
při správném postupu vyjde najevo 
skutečný důvod smrti, který byl způ-
soben jiným člověkem. Důležité je, 
aby byl spravedlivě odsouzen pouze 
pachatel.

Velký význam autor vidí v objektivní 
pravdě, přesnosti pitevního protoko-

lu, který vždy ovlivňuje soud. Sám říká 
„Pokud by se ve zprávě o pitvě objevila 
nějaká nepřesnost, zůstalo by bezprá-
ví u zemřelých i živých. Neoprávněný 
trest smrti bez spravedlnosti si může 
vyžádat jeden nebo více dalších životů, 
což by mělo za následek spory a po-
msty a prodloužení tragédie. Aby se 
zabránilo jakémukoli porušení sprave-
dlnosti, musí koroner okamžitě případ 
přezkoumat osobně“. A my můžeme 
jen dodat – tato věta se netýká jen 
soudního, forenzního lékařství a dáv-
né Číny, ale i všech soudobých forenz-
ních disciplín. Myšlenka je obecně 

Petra Kolitschová, Roman Rak // text

Sòng Cí (1186-1249).

Jedna z verzí překladu.

Sòng Cí na pamětních čínských známkách.
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platná, nadčasová a zdůrazňuje zása-
dy ohledání místa činu, obětí a všech 
objektů s činem souvisejících; zásady 
spravedlivého soudu. Podobným způ-
sobem Sòng Cí zdůrazňuje, že pitevní 
protokol musí psát jen a pouze lékař, 
který provedl pitvu; dokazuje principy 
nestrannosti koronera, význam doku-
mentace a uchování věcných důkazů 
pro potřeby soudu. 

Třetí až pátý svazek detailně po-
pisuje typické příznaky na lidském 
těle po smrti v závislosti na jejich pri-
márních příčinách, před pohřbením 
i krátce po pohřbení. Pozornost je vě-
nována „čtvrceným“ mrtvolám, stejně 
tak skeletům a kostem. Autor si všímá 
různých smrtelných ran, úderů, kopů, 
úderů pěstí, ran při obraně po napa-
dení, krevních stop (stříkanců, krev-
ních skvrn); rozlišuje smrtící zbraně 
dřevěné i kovové, bodné i sečné, pou-
žití nože při vraždách a sebevraždách, 
stejně tak původ vzniklých strangu-
lačních rýh. Dokáže rozlišit topení 
oběti další osobou od jejího samovol-
ného utonutí, různé případy uhoření. 
Jsou uváděny i další příčiny smrti jako 
je hlad, náhlá smrt, chlad, zděšení, 
přejedení se/přepití se, mučení jeh-
lami, bití bambusovými holemi, pády 

z výšek, drcení (pohmoždění), trhání 
koňmi, útoky zvířat (tygři, psi, hadi - 
škrtiči, krysy atd.), otravy 
organickými i anorganic-
kými látkami, umělými 
i přírodními (smrtelné 
jedy hadů, ryb, hub, rost-
lin, plodin apod.). 

Lékař a koroner Sòng 
Cí popisuje i jeden pří-
pad z roku 1235, kdy byl 
pomocí hmyzu usvěd-
čen vrah. Je to vůbec 
první zadokumentovaný 
případ použití forenzní 
entomologie v dějinách 
lidstva pro kriminalistické 
potřeby:

V jedné z vesnic byl v době žní na 
poli zavražděn vesnický rolník. Tvar 
sečné rány naznačoval, že smrtící 
zbraní byl srp, používaný k řezání 
rýže. První pracovní vyšetřovatelskou 
verzí byla myšlenka, že vrahem je ně-
kdo z místních rolníků. Místní soudce 
si nechal ihned přivolat všechny rol-
níky na náměstíčko vesnice, a zdvoři-
le je požádal, aby si sebou vzali svůj 
srp a postavili se do řady. Vzápětí byli 
vyzváni, aby každý položil svůj pra-
covní nástroj na zem a poodstoupil 

o několik kroků vzad. Horké, odpo-
lední slunce žhnulo a peklo. Soudce 
trpělivě čekal. Během pár minut se 
objevily první kovově lesklé, barevné, 
zeleno-modré nebo zlatavé mušky, 
které zanedlouho posedaly na jeden 
jediný srp. Jeho majitel silně znervóz-
něl, což neušlo pozornému a chytré-
mu soudci ani ostatním rolníkům. Na 
žádný jiný srp si nesedla ani jediná 
muška! Všechny mouchy se slétly to-
tiž na zbytky zaschlé, špatně otřené 
krve a měkkých tkání na vražedném 
nástroji. Pachatel se okamžitě před 
ostatními vesničany soudci přiznal.1

Moucha rodu Sarcophaga, česky 
masařka, si často pochutnává na uhy-
nulých živočiších. 

Hongkongská televize TVB natočila 
v roce 1999 mnohadílný seriál „Wit-
ness to a Prosecution” věnovaný Sòng 
Cí, ve kterém jsou ztvárněny mnohé 
poznatky z jeho přelomové knihy. 
Číňané zpracovali sérii filmů pod ná-
zvem „Legend of Song Ci“.

Popisy kostí z původní knihy.

Moucha rodu Sarcophaga, česky masařka, si často  
pochutnává na uhynulých živočiších. 

Bc. Petra Kolitschová je stu-
dentkou 2. ročníku navazujícího 
magisterského studijního oboru 
Kriminalisticko právní speci-
alizace a současně pracuje ve 
studijním středisku v Karlových 
Varech jako studijní referentka.

Prof. Ing. Roman Rak, Ph.D. je 
profesorem na Katedře krimina-
listiky a forenzních disciplín. Je 
předním českým odborníkem 
na problematiku kriminalistické 
identifikace osob (především 
biometrie), objektů (zejména 
vozidel), procesů a systému.

1 Haskell, Neal H. (2006). „The Science of Forensic Entomology,“ in Forensic Science 
and Law: Investigative Applications in Criminal, Civil, and Family Justice, 431–440. 
Edited by Cyril H. Wecht and John T. Rago. Boca Raton: CRC Press, an imprint of 
Taylor and Francis Group. ISBN 0-8493-1970-6. Page 432.
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Master of Financial Planning 
Vysoká škola finanční a správní ve 
spolupráci s Českou asociací spo-
lečností finančního poradenství, 
vytvořila projekt s názvem České 
Akademie Finančního Plánování 
(ČAFP). ČAFP je spojení nejvýznam-
nějšího českého sdružení profesioná-
lů ve finančním plánování a největší 

české soukromé univerzity zaměřené 
na problematiku financí a finančního 
trhu. Posláním projektu ČAFP je po-
skytovat špičkové vzdělávací progra-
my a certifikace všem profesionálům 
na finančním trhu, kteří se zaměřují 
na finanční plánování. Projekt vznikl 
se záměrem nabídnout certifikační 
programy, které se na místním 
trhu nevyskytují a umožní tak 
profesionálům v oblasti finančního 
plánování a poradenství potvrdit 
kvalitu jejich dosud nabytých 
znalostí a pracovních schopností 
a posunout se v profesionálním 
žebříčku o úroveň výše. Zrodil se 
tak vzdělávací program Master of 
Financial Planning (MFP). 

Master of Financial Planning (MFP) 
je vlajkovou lodí nabídky České 
akademie finančního plánování. 
Cílem tohoto programu je potvrdit 
kvalitu nabytých znalostí a pracov-
ních schopností odborníků v oblasti 
finančního plánování.  Jedná se o ná-
ročný, výrazně prakticky orientovaný 
certifikační program pro profesionály 
z řad nezávislých finančních poradců, 
pojišťovacích agentů i bankovních 

poradců. Nový program odpovídá 
na potřebu neustálého vzdělávání fi-
nančních poradců. Pomáhá tak držet 
profesní krok na neustále se měnícím 
finančně poradenském trhu. Jeho 
unikátnost spočívá v ryze praktickém 
zaměření, které se staví na již absol-
vovaných zákonem daných zkouš-
kách. Česká akademie finančního 
plánování tak přichází s programem, 
který svým obsahem dobře vypl-

ňuje mezeru praktických programů 
zakončených zkouškou. Hlavní myš-
lenkou ČAFP je nabídnout vzdělávací 
program zaměřený na praktickou 
schopnost sestavit finanční plán 
domácnosti ve všech podstatných 
prvcích, který bude zákazníka prová-
zet od vstupu do produktivního věku 
až po odchod na penzi. Včetně řešení 
nenadálých situací, jako je úmrtí čle-
na rodiny, dědictví či základní daňový 

servis. Program MFP sestavili a pro-
vozují profesionálové, svým kolegům 
a partnerům na míru. 

Celý vzdělávací program MFP se 
skládá z třídenního intenzivního pří-
pravného kurzu, na který navazuje 
zkouška, přičemž absolvování kurzu 
není nutnou podmínkou pro účast na 
závěrečné zkoušce. Vzhledem k ná-
ročnosti zkoušky, se však přípravný 
kurz doporučuje. Našim klientům 
a účastníkům se snažíme nabízet širo-
ké možnosti, kdy je možné přípravný 
kurz či zkoušku absolvovat. 

Vzdělávací program MFP se skládá 
z celkem sedmi tematických pilířů, 
které jsou vzájemně provázány. Jsou 
jimi: metodika finančního plánování, 
aktiva a pasiva domácnosti, příjmy 
a výdaje domácnosti, akumulační 
fáze aktivního života, dekumulační 
fáze života v důchodu, tvorba finanč-
ního plánu, etika a samoregulace. Pří-
pravný kurz je rozčleněn na zmíněné 
moduly, které provází účastníka vše-
mi fázemi sestavení finančního plánu 
domácnosti v jeho jednotlivých kro-
cích, a to od počátku produktivního 
věku až po odchod klienta do penze. 
Lektorský tým přípravného kurzu 
je složen ze špičkových finančních 
odborníků, kteří návazně zasedají 
v jednotlivých zkouškových komisích. 
Aktuální složení lektorského týmu 
je velice pestré, můžeme zmínit 
jak odborníky z akademické sféry, 
například prorektora pro vzdělávací 
činnost doc. RNDr. Petra Budinského, 
CSc., Ing. Miroslava Červenku, tak 

Michaela Nedělová // text
D. Urbanczyk, M. Chalupová // foto
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odborníky z finanční praxe Ing. Jiřího 
Šindeláře, Ph.D. MBA, Ing. Dušana 
Šídlo nebo Bc. Petra Šulce. Realizaci 
přípravného kurzu směřujeme v roz-
mezí týden až čtrnáct dní před 
samotnou zkouškou. Kurz zpravidla 
realizujeme v měsíčních intervalech. 
První termín přípravného kurzu byl 
nabídnut v červnu 2018.

Hlavním pilířem programu MFP je 
však zkouška. Ta se skládá z písemné 
a ústní části, spočívající v obhajobě 
finančního řešení před odbornou ko-
misí. První termín certifikační zkoušky 
proběhl v květnu 2018. Již při samot-
ném sestavování programu se kladlo 
za cíl, aby tato zkouška neobsahovala 
pouze teoretické otázky, které se 
objevují v odborných zkouškách, 
ale byla zaměřena především na 
praktické znalosti každého účastníka. 
Jak zmiňovaná zkouška probíhá? 
Zkouška se skládá ze dvou částí, a to 
z testové a z ústní části. Testová část 
trvá 120 minut a obsahuje 60 otázek, 
které jsou rozděleny do tematických 
částí. Zkušební komise test vyhodnotí 
a po splnění minimálních podmínek 
následuje ústní část, kde komise ově-
řuje další znalosti účastníka. 

Každý úspěšný absolvent obdrží 
Osvědčení o vykonání zkoušky Mas-
ter of Financial Planning, které mu je 
předáno na slavnostním předávání 
osvědčení na akademické půdě VŠFS. 
Již máme prvních 15 úspěšných 
absolventů tohoto programu. Tito ab-
solventi patří mezi nejúspěšnější ve 

svých firmách a potvrdili, že zkouška 
byla opravdu obtížná. 

V rámci programu MFP existuje 
také nová možnost pro spolupracující 
společnosti nechat si akreditovat své 
interní vzdělávací systémy. Jednotli-
vým společnostem nově umožníme 
získání akreditace pro Master of 
Financial Planning do jejich interního 
vzdělávací systému. „Ze společností 
sdružených v ČASF cítíme v poslední 
době zvýšenou poptávku po dalším 
vzdělávání, které by přirozeně na-
vazovalo na vzdělávání potřebné 
k úspěšnému získání všech výše uve-
dených certifikací. Proto jsme připravili 
několik vzdělávacích bloků, které jsme 
již některým účastníkům trhu nabídli, 
a které se setkali s velkým zájmem. 

Jedná se především o kurzy v oblasti 
Globální ekonomiky, Finančních 
nástrojů, Teorie portfolia a Finanční 
matematiky. Všechny výše uvedené 
kurzy přirozeným způsobem doplňují 
znalosti finančních poradců a umožňu-
jí poradcům komplexnější poradenství 
ve vztahu k jejich klientům,“ uvádí 
člen řídícího výboru ČAFP a zároveň 
prorektor pro vzdělávací činnost, doc. 
RNDr. Petr Budinský, CSc. Dalšími čle-
ny řídícího výboru jsou prof. Ing. Jaro-
slav Daňhel, CSs. (předseda), ředitel 
vzdělávání Broker consulting a.s. Mgr. 
Jiří Čejka, ředitelka Institutu celoži-
votního vzdělávání VŠFS Mgr. Martina 
Linhartová a nejnovějším členem 
nově jmenovaný Marek Černoch. 
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GYMNÁZIUM KODAŇSKÁ
- tradice v novém kabátě 
Letos si Bankovní akademie připo-
mene významné jubileum, čtvrt-
století existence. Do dalších let 
vstupuje s novými plány, očekáváními 
a cíli, ale i s jinými výrazovými mar-
kantami. K té nejviditelnější změně 
patří změna názvu gymnaziální větve 
Bankovní akademie pro marketingo-
vé účely. V současnosti se můžeme 
setkat s označením Gymnázium Ko-
daňská. Položili jsme několik otázek 
výkonnému řediteli Bankovní akade-
mie, Marku Matějkovi.
Pane řediteli, co Vás vedlo k rozhod-
nutí změnit název školy?

Jednoduše řečeno potřeba zvidi-
telnění. Přestože BA existuje už 25 
let a gymnaziální větev školy už víc 
než deset let, je povědomí o existenci 
všeobecného osmiletého gymnázia 
pod hlavičkou BA nedostatečné. Rádi 
bychom přilákali více zájemců o stu-
dium na gymnázium z Prahy a okolí. 
Proč víc neukazovat to, co umíme 

dobře dělat a co si zviditelnění nepo-
chybně zasluhuje!
Proč jste zvolili název Gymnázium 
Kodaňská?

To je vcelku logická úvaha. Rodi-
če i žáci se nejlépe orientují na trhu 
středních škol podle označení typu 
školy a jejího umístění. V Praze exis-
tuje velké množství gymnázií, která 
mají analogické pojmenování. Nic 
nového jsme nevymysleli, pouze 
pragmaticky použili osvědčený a jed-
noduchý způsob. Jsme gymnáziem 
v širším centru města, v krásné čtvrti, 
která byla do roku 1921 samostatným 
městem a v jejímž srdci se nacházejí 
starobylé stavební památky, jako je 
Kostel sv. Mikuláše (1374) – cca tři 
minuty chůze od budovy školy nebo 
Heroldovy sady (1906) – půvabný 
park vzdálený cca 1 minutu chůze od 
školy. Obyvatelé Vršovic denně chodí 
okolo střední odborné školy Bankov-
ní akademie a většina z nich netuší, 
že je zde i gymnázium. A to je škoda. 
Proto jsme se rozhodli, že lidem nejen 
z okolí „otevřeme oči“. 

Je vaše gymnázium nějak speciálně 
zaměřené?

Jak už vyplývá z oficiálního názvu, 
jedná se o osmileté všeobecné gym-
názium, takže žádné speciální zamě-
ření nemáme. Nabízíme rozšířenou 

Magdalena Straková // rozhovor
David Urbanczyk // foto
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Kalokagathia: Zpět ke kořenům 

výuku jazyků a také využíváme jak 
propojení se střední odbornou školou 
zaměřenou na finance, tak se ško-
lou vysokou (Vysoká škola finanční 
a správní). Jedná se například o vyu-
žívání multimediálního centra v rámci 
mediální výchovy, nebo pořádání akcí 
v Kongresovém centru VŠFS. Spolu-
pracujeme s vysokou školou i v rámci 
programu Erasmus. 
Daří se vám zlepšit povědomí 
o přítomnosti gymnázia v Praze 
- Vršovicích?

Myslím si, že daří. V posledních týd-
nech, například při Dnech otevřených 
dveří, lidé projevují nadšení z toho, 
že mají v sousedství gymnázium a že 
vypadá tak útulně a přátelsky, jako 
málo škol, které kdy navštívili. Jsme 
rádi, že se žáci i jejich rodiče cítí v pro-
storách školy dobře. Na přátelské 
atmosféře a individuálním přístupu 
k žákům si zakládáme. Máme samo-
zřejmě co zlepšovat, ale je dobře, že si 
to uvědomujeme a průběžně na tom 
pracujeme. 

Co osobně považujete za rozhodující 
pro kvalitní školu?

Tady je nasnadě stručná a jasná 
odpověď. Lidi, lidi, lidi a zase lidi. Pro-
stě pedagogický sbor a vztahy uvnitř 
sboru, ale i s žáky a jejich rodiči. Místo, 
kde se škola nachází, může být už jen 
bonusem. Základ byli, jsou a vždy bu-
dou lidé. O kvalitě výuky včetně jejího 
zázemí vypovídají i závěry z pravidel-
né hloubkové kontroly České školní 
inspekce. 

Děkuji vám za rozhovor.

Etymologický původ gymnázia je 
možné najít ve starořeckém slovu 
gymnasion (γυμνασιον), což označo-
valo místo, respektive prostor, kde se 
chlapci (jinoši) vzdělávali v naukách 

podporujících rozvoj těla i ducha. 
Ano, přesně v tomto pořadí. Gym-
nasion tak bezprostředně souvisel 
s pojmem kalokagathia (v zdravém 
těle zdravý duch; obrazný, leč ne zcela 
přesný překlad – poznámka auto-
ra). V tomto pojmu lze hledat snahu 
Řeků po jednotě těla i ducha, respek-
tive vztah mezi krásou a dobrem. 

Zjednodušeně řečeno, co je krásné 
(třeba lidské tělo, v antickém Řecku 
myšleno primárně mužské), musí 
být i dobré. I přestože slovo gymnos 
je adjektivum s českým významem 
nahý, současné gymnázium není ur-
čeno jen pro jinochy a už vůbec ne-
nutí nikoho k nahotě během výuky, 
například v hodinách tělesné výcho-
vy. Současné gymnázium je určeno 
pro každého bez rozdílu pohlaví či ji-
ných vrozených kvalit. Avšak na Gym-
náziu Kodaňská bychom rádi v oné 
antické tradici kalokagathii přece jen 
rádi pokračovali. Jak? Kupříkladu tím, 
že výchovám, ať už tělesné nebo vý-
tvarné či hudební bychom vždy chtěli 
věnovat dostatek času a do výuky 
zapojovali skutečné odborníky s nad-
šením pro věc. Rozvoji těla u žáků se 
věnují vrcholoví sportovci s pedago-
gickou kvalifikací, hudební výchovu 
jsme svěřili do rukou mladého, leč vel-
mi nadějného dirigenta s přesahem 
i do dalších umění. Gymnázium Ko-
daňská by mělo být místem, kde žáci 
nejen získají znalosti z teoretických 
předmětů, ale osvojí si i tolik potřeb-
né kompetence nutné pro budoucí 
profesní uplatnění, ale i pro běžný 
život. Rádi bychom vzkřísili stále více 
zapomínanou a opomíjenou Kan-
tovu etiku povinnosti, aby naši žáci 
i absolventi dokázali ve svém životě 
vybalancovat obě strany mince, právo  
na ... i povinnost k ... 

V České republice existují tři typy 
gymnázií podle délky studia na nich. 
Od čtyřletých, přes šestiletá až po os-
miletá. Na čtyřletá se v tuzemsku hlásí 
žáci z devátých tříd a šance na přijetí 

na gymnázium je značná, cca 90%. 
Na šestiletá, jsou poměrně vzácná, 
pravděpodobnost přijetí je zhruba 
70%. Nejnepříznivější situaci ohledně 
přijetí ke studiu vykazují gymnázia 
osmiletá. Tam se šance na úspěch 
v přijímacím řízení pohybuje okolo 50 
%. Na Gymnáziu Kodaňská nedoká-
žeme výrazně zvýšit absolutní počty 
přijatých ke studiu, ale chceme na-
bízet komorní přátelskou atmosféru 
těm, kteří se skutečně chtějí vzdělávat 
a mají už v útlém věku nějaké, byť 
jakékoli životní plány či cíle. Jsou mo-
tivováni. Nabízíme prostor pro indi-
viduální prostor nadějným žákům ve 
všech oblastech. Prostě rádi bychom 

vzkřísili starořeckou kalokagathii 
v podmínkách moderní vzdělávací 
instituce. A to lze jen za dvou před-
pokladů na dvou stranách. Na straně 
jedné to předpokládá odbornou eru-
dici a morálně volní vlastnosti peda-
gogů, na druhé straně volní vlastnosti 
a otevřenou mysl novým poznatkům 
u žáků. Za pedagogický sbor i za 
nepedagogické pracovníky Gymná-
zia Kodaňská mohu konstatovat, že 
předpoklady na jedné straně rovnice 
naplněny jsou. Nezbývá, než je za 
součinnosti žáků současných i budou-
cích dlouhodobě uvádět v život. 

Marek Matějka // text

„Rádi bychom vzkřísili 
starořeckou kalokagathii 
v podmínkách moderní 

vzdělávací instituce“
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