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XADONIA

Vážení a milí čtenáři Xadonie,

po poměrně dlouhé době 
se opět setkáváme nad 
stránkami našeho občasníku 
Xadonia. Důvodem odmlky 
rozhodně nebyla současná 
hygienicko epidemiologická 
situace a případný nedostatek 
témat. Spíš právě naopak. 

Naše univerzita žije, nehledě na případné uzávěry, 
karantény a izolace, intenzivně, aniž by zanedbávala 
bezpečí svých studentů i zaměstnanců. Věřte nám, že 
není vůbec snadné realizovat vše související s výukou, 
připravovat nové projekty a nerezignovat ani na třetí 
roli univerzity a přitom se nemoci vídat, vyměňovat 
si myšlenky. Distanc kreativní práci prostě nesvědčí. 
Toto vydání Xadonie je ale takovým malým důkazem, 
že to i přes všechny překážky jde. Stačí láska 
a nadšení. Nahlédněte spolu s Martinem Švehlou do 
zdánlivě prázdných učeben, zjistěte, že naše práce 
nás baví v článku Ondřeje Roubala, děkana Fakulty 
ekonomických studií a ředitele UVC, seznamte se 
s naší obměněnou vědeckou radou plnou zvučných 
a uznávaných jmen. Za zdánlivě ztichlými zdmi 
našich budov dál kypí život, rodí se nápady a prožívají 
dramata studentských životů. O tom, že společně to 
zvládneme, nás nikdo nemusí přesvědčovat, my vás 
ale určitě rádi přesvědčíme o tom „že jedeme dál.“ 
A možná v některém z příštích vydání přineseme 
potěšující zprávy. Právě v těchto dnech jsme 
dokončili přípravu nového doktorského studijního 
programu Právo v podnikání a rozšíření akreditace 
studijních programů Ekonomika a management 
a Marketingová komunikace (oba v české i anglické 
verzi) o distanční formu výuky. Snad budou distanční 
formy výuky zapotřebí zejména jako nástroj pro 
zahraniční studenty. My totiž naše studenty bolestně 
postrádáme a těšíme se, až se chodbami opět budou 
ozývat jejich rozhovory a smích. 

Vaše

Magdalena Straková
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V prázdné posluchárně
Je to opravdu divný pocit, když si při-
pravíte přednášku a pak s ní přijdete 
do prázdné posluchárny. Posadíte se 
za katedru a osiříte. Za katedrou je 
pedagog vždycky tak trochu osamo-
cen, ale má přímý kontakt se svými 
studenty, pozná, když jejich pozor-
nost ochabuje, když je někomu něco 
nejasné a může na to bezprostřed-
ně reagovat. Při výuce on-line je to 
všechno jinak, dostaví se skutečně 
pocit jakési osiřelosti. Zapnete počí-
tač, přihlásíte se ke svému předmětu, 
na stole si rozložíte svou přípravu 
a v místnosti je pořád hrobové ticho. 
Pak naskočí první studenti a je pár 
minut volné konverzace, většinou 
máme všichni dobrou náladu a ten 
pocit opuštěnosti se vytrácí. 

,,Interaction with the professors is 
very limited because the online plat-
form is like a monologue. Teaching 
with the cameras off is always quite 
hard for the lecturers because you are 
not sure if anyone is listening to you 
or if you are talking to yourself. It is 
also difficult for students to concen-
trate without distraction, sometimes 
you find yourself drifting or worse 
trying to make coffee or bake some-
thing, which is really distracting. An 
exceedingly high level of discipline 
is required in order to grasp every-
thing in class. On the brighter side, 
the professors have been so kind 
with explanations which has made 
it easy to understand everything.“  
Candittah Muthoka

Zahájíme výuku a to se pak vnoříte 
do svého tématu a možná to prázdno 
okolo sebe přestanete vnímat úplně. 
Stalo se mi to hned napoprvé, až mě 
studenti museli upozornit, že se me-
zitím setmělo a že bych měl v poslu-
chárně rozsvítit, aby na mě viděli.

Po prvním takto provedeném se-
mestru výuky mohu shrnout základní 
zkušenosti jako inspirativní desatero:

1. Obsah přednášky nemůže zůstat 
stejný, jako při prezenční výuce. Ně-
které pasáže lze vypustit a odkázat 

studenty na příslušnou literaturu. Je 
dobré to propojit a v další části výu-
ky se k těmto „vynechaným“ pasážím 
vrátit stručným testem. Může se uká-
zat, že studenti ne všechno z literatu-
ry pochopili správně, takže si to hned 
při další přednášce vysvětlíme. 

2. Ušetřený čas v přednášce se vel-
mi dobře využije: většinu témat lze 
popsat alespoň ze dvou různých po-
hledů. Použití obou se velmi osvědču-
je. Student napoprvé problém vnímá, 
podruhé už ví o co jde a hledá ve vý-
kladu odlišnosti. Když se sdělená fak-
ta z obou pohledů sejdou, dostaví se 
příjemný pocit pochopení a osvojení. 

3. Problematické může být naklá-
dání s odbornou literaturou a s cizí-
mi slovy. Při normálním výkladu se 
snadno přesvědčíte, zda studenti 
pojem znají - jednoduše přikývnou. 
On-line mohou sice také přikyvovat, 
ale z praktických důvodů popsaných 
dále, se to nedozvíte. Je tedy dobré 
tyto termíny a pojmy vypsat zvlášť 
a buď přímo do výkladu nebo do 
doprovodného chatu vložit defini-
ce. Kdo ji potřebuje, ten si ji přečte, 
ostatní jdou dál.

4. Nemůžete moc spoléhat na zpět-
nou vazbu. Celkem logicky přepnete 
systém tak, že si studenti vypnou 

Martin Švehla // text
David Urbaczyk  // foto
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své kamery a mikrofony a pedagog 
přepne na svou prezentaci nebo na 
skener, který vám umožní psát text 
a malovat náčrtky a tím doprovodit 
svůj výklad. Student má tedy na počí-
tači texty nebo obrázky a k tomu hlas 
vyučujícího. Je to pro něj důležitější, 
než vidět samotného pedagoga. 

5. Kladení otázek studentům je 
dobrý způsob, jak výklad přerušit 
a osvěžit pozornost studentů. Je-li 
studentů kolem deseti, vystřídají se 
během jednoho sezení všichni. Je-li 
jich víc, nezbylo by z vlastní před-
nášky skoro nic. Vyvolaný student si 
musí zapnout mikrofon, případně 
i kameru. Bude-li se student v dota-
zu vracet k nějakému obrázku nebo 
textu, měli by předmět dotazu vi-
dět opět všichni. Nu a když do hry 
vstoupí slabší signál u některého 
posluchače, celá operace se protáh-
ne, zkomplikuje a v konečném dů-
sledku přeruší koncentraci k danému 
tématu. Je to tedy riskantní a lépe se 
osvědčuje přesměrovat dotazy na pí-
semný chat.

„Obecně jsou všechny přednášky pře-
kvapivě interaktivní a přednášející dá-
vají prostor studentům k diskuzi.“ 

Lída Lacinová

6. Ten běží po celou dobu před-
nášky a lze na něj reagovat tak, aby 
příjemcem byl budˇ jen jeden stu-
dent, nebo všichni, případně můžete 
zodpovědět dotazy jednotlivě po 

přednášce a přejít i na jiné aplikace. 
7. Vzhledem k omezené komu-

nikaci během výkladu je ještě na-
léhavější, aby pedagog umožnil 
studentům zpětnou vazbu mimo 
čas stanovené výuky. Platformy jako 
WhatsApp nebo běžná e-mailová 
korespondence jsou k tomu celkem 
ideální.

„Vyzdvihl bych především právě 
vstřícný a přátelský přístup ke všem 
studentům.“ 

Jiří Vébr

8. Cvičení je při použití on-line sys-
tému ještě komplikovanější, pokud by 
pedagog chtěl zůstat u stejné struk-
tury a šíře, jako při přímém osobním 
kontaktu. Jedním z možných řešení je 
fázování semináře tak, aby studenti 
dostávali postupně určité úkoly, řešili 
je samostatně a vraceli se do systé-
mu se svými výsledky. Touto formou 
lze vést dialog vždy jen s jedním stu-
dentem nebo se skupinkou dvou až 
pěti studentů, probrat s nimi jejich 
postup při řešení určitého úkolu, pak 
je opustit a stejný dialog absolvovat 
s další skupinkou. V malé skupin-
ce mohou být všichni připojeni se 
zapnutými mikrofony a kamerami, 
všichni se tedy navzájem vidí, mohou 
se soustředit a pedagog může snáze 
reagovat na chybné úsudky nebo na 
položené otázky. 

9. Souvislý výklad po dobu 40 
a více minut pravděpodobně neudrží 

plnou pozornost a koncentraci po-
sluchačů. Osvědčená kadence je ko-
lem 15 minut - pak je dobré výklad 
přerušit, odlehčit nebo přejít k něja-
kému souvisejícímu příběhu, praktic-
kému příkladu atp. Je to opět důvod 
k tomu, aby pedagog „zředil“ svůj 
výklad, který se mu možná v pre-
zenční výuce osvědčil a aby aplikoval 
princip „úzkého hrdla“.  Příliš silným 
proudem vody láhev s úzkým hrdlem 
nenaplníme tak snadno, jako drob-
nými a do hrdla přesně padajícími 
kapkami. 

10. Na úplném začátku přednášky 
se nesmí zapomenout na natáčení. 
Všechny výše uvedené zkušenosti 
a rizika do značné míry eliminuje 
možnost se k přednášce vrátit ze zá-
znamu a poslechnout si vše, či jen 
vybrané pasáže, znovu. 

„Jelikož jsem studentka plnící studij-
ní povinnosti individuálním studiem, 
stala se pro mě on-line výuka velmi 
užitečnou, a to zejména ve chvíli, 
kdy se přednášky začaly nahrávat na 
stránky IS. Myslím si, že to je velkou 
výhodou i pro jiné studenty, kteří 
z jakéhokoliv důvodu nemohli před-
nášku navštívit, ale mohou si ji zpět-
ně pustit a tímto způsobem nepřijít 
o důležité informace (znalosti) z urči-
tého předmětu. Tohle bych rozhodně 
neměnila a ponechala nahrávání 
přednášek na IS i nadále po skončení 
koronavirové pandemie.“ 

Nina Köstl
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Po jarní zkušenosti, kdy jsme všichni do covidu „spadli“ 
úplně živelně, bylo zřejmé, že musíme přes léto nachystat 
platformu a hardware tak, abychom byli schopni zajistit 
on-line výuku v plném objemu pro všechny typy našich 
škol. Nakonec jsme, i vzhledem k tomu, že již dlouho-
době poskytujeme studentům i pedagogům Office 
365 zvolili platformu Microsoft Teams. Znamenalo to 
nachystat prostředí tak, aby celá výuka byla pro všechny 
co nejjednodušší. Máme v celkovém objemu 3 000 stu-
dentů, 200 pedagogů a měsíčně tisíce odučených hodin. 
Z perspektivy dokončeného semestru v on-line výuce 
můžeme říct, že to byla dobrá volba a že jsme celou on-
-line výuku zvládli. 
Znamenalo to také nákup velkého množství hardwaru, 
nahrazovali jsme tabule ve třídách vizualizéry a grafic-
kými tablety. Potřebovali jsme dokoupit velké množství 

notebooků, sluchátek, mikrofonů, kamer, to všechno ve 
velkém předstihu. 
Zkušenost s covidem nás ujišťuje v tom, že i do budoucna 
jsme schopni studentům všech typů škol nabídnout on-
-line výuku v plném objemu. 

Petr Kolesa, vedoucí oddělení IT 

„Vybraná platforma Microsoft Teams je podle mého názoru 
nejlepším nástrojem, který je určen nejen pro online pred-
nášky, ale také dává studentům možnost komunikovat 
s učitelem prostřednictvím zpráv.“ 

Alexandr Karase

„IT tým studentům poskytl efektivní a srozumitelné in-
strukce k připojení na MS Teams.“ 

Thao Nováková

Soudě podle ohlasů jsou studenti 
s on-line výukou na naší univerzitě 
spokojeni. Paradoxně oceňují velkou 
úsporu času, protože nemusejí na 
přednášky a na semináře dojíždět do 
školy, což asi příjemné je. Tento argu-
ment zazníval hlavně zpočátku, ke 
konci semestru už studenti zjistili, že 
on-line výuka a on-line literatura je 
v konečném důsledku vede k inten-
zivnějšímu a tedy i časově náročněj-
šímu studování. 

„Musím říct, že za tu dobu online vý-
uky se mi dost potvrdila myšlenka, 
jak ráda chodím do školy, doufám, 
že v budoucnu, až se situace zlepší 
a začneme opět fyzicky navštěvovat 
školu, tak si toho všichni budeme 
více vážit.“

Cenná je také skutečnost, že se 
změna formy studia neprojevila ni-
jak zásadně na prospěchu studen-
tů - u zkoušek prokazují prakticky 
stejnou úroveň znalostí, jako kdyby 
se vyučovalo normálně. Je to ovšem 
zkušenost jen ze dvou semestrů, 
takže ji nelze přeceňovat.

Možná se teď sami ujišťujeme, že 
on-line výuka na univerzitě možná 
je a že ji zvládají dobře jak studen-
ti, tak pedagogové. Mějme ale na 
paměti, že je to nouzové a náhrad-
ní opatření, a i když jsou z hlediska 
vládních opatření vysokoškoláci 
zatím až tou poslední skupinou, na 
kterou se myslí, ve skutečnosti je to 
přesně naopak. Vysokoškolský stu-
dent snadno zvládne některé 

drobnosti, které mu unikly na niž-
ších stupních škol, je to motivovaný, 
ctižádostivý a disciplinovaný člověk, 
který se připravuje na zodpovědné 
funkce v institucích a ve firmách. 
Na kvalitě jeho vzdělání tedy závisí 
možná vůbec nejvíc, a když má ve-
dle vědomostí získat na univerzitě 
i schopnost tvořivého přístupu, 
kritického myšlení a otevřenosti no-
vým výzvám, je to komplex průpra-
vy, který se nouzovým a náhradním 
způsobem vypěstovat nedá.

To ovšem neznamená, že bychom 
nemohli z nouzového stavu a zís-
kaných zkušeností těžit. Mnohé 
z on-line výuky si přímo říká o za-
chování. Uvedu jen jeden příklad, 
i když čtenáře jistě napadne víc 
možností: naprosto flagrantní je 
možnost videozáznamu přednášky 
a jeho další používání. To může po-
máhat i při normální výuce a určitě 

by se to zachovat mohlo. Jen si ne-
představujme, že nainstalujeme do 
poslucháren bezpečnostní kamery 
a záznamy poskytneme studentům 
k dispozici. Videozáznam přednáš-
ky by měl být nasnímán a sestříhán 
jako skutečná studijní pomůcka - 
mnohé z výše uvedených zkušeností 
lze využít ke stanovení zásad, do 
natáčení investovat trochu invence 
a profesionality, a vytvořit tak vedle 
živých setkání, odborné literatury, 
názorných pomůcek a praktických 
stáží další zdroj vzdělávání našich 
studentů.

„Pokud bych měl mluvit sám za 
sebe, tak ačkoli upřednostňuji kla-
sickou výuku, nepociťuji žádný mar-
kantní rozdíl mezi online výukou 
a standardním režimem ve škole.“ 

Jan Vajner
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Nové tituly Nakladatelství VŠFS:

BRUNA, Eduard a Markéta BRUNOVÁ. 
Vybrané kapitoly z kriminologie. 
Třetí aktualizované a doplněné vydání. Praha.
Vysoká škola finanční a správní, 2020. 
EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-211-5.

HRADEC, Milan a Žaneta BOUČKOVÁ. 
Aktuální legislativní změny v oboru pojištění 
a pojišťovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 
2020. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-176-7.

KUPEC, Václav. Audit Essentials. 
Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021
EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-210-8.

PAVLÁK, Miroslav. 
International business: how to succeed 
in international markets: revised and updated.
Revised and updated edition. Praha: Vysoká škola finanč-
ní a správní, 2020. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-209-2.

PETRŮ, Naděžda.
Rodinné podnikání: fenomén, příležitost, budoucnost. 
Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. EUpress. 
ISBN 978-80-7408-207-8.

ŠVECOVÁ, Martina. 
Direct marketing: s rozšířeným vydáním Podpora 
prodeje a Struktura marketingových komunikací. 
Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. 
EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-208-5.

Centrum knihovnických služeb VŠFS 
je moderní univerzitní knihovnou, 
která disponuje bohatým fondem 
tištěných i elektronických zdrojů. 
Vládní opatření spojená s epidemií 
koronaviru, která zasáhla v roce 
2020 celou republiku a budou jis-
tě pokračovat i v r. 2021, se logicky 
významně dotkla i prodejen skript 
a knihovny v Praze i na studijních 
střediscích – dle aktuálních vládních 
opatření se pohybujeme na škále 
normální provoz – pouze individuál-
ní návštěvy – výdejní okénko – úpl-
né uzavření. I přes tyto peripetie se 
studentům snažíme jejich součas-
nou situaci co nejvíce usnadnit.
Centrum knihovnických
služeb VŠFS

Knihovny fungují vždy v maxi-
mální možné míře dle aktuálních 
opatření. V časech úplného uzavření 
jsou všechny výpůjčky automaticky 
prodlužovány, poplatky z prodlení 
zmrazeny, připravené rezervace a ob-
jednávky jsou drženy až do otevření.

Chápeme, že nemožnost získat 
studijní literaturu je pro studenty 
zejména ve zkouškovém období 
téměř fatální, proto jsme rádi, že Ná-
rodní knihovna Praha zpřístupnila 
studentům všech vysokých škol svoji 
Národní digitální knihovnu – Krame-
rius Covid: http://kramerius.nkp.cz/. 
Zde jsou mj. naskenovány všechny 

publikace, které vyšly na území ČR 
(s určitým zpožděním). Při prvním 
spuštění přístupu bylo „zapomenuto“ 
na soukromé VŠ, ale díky jednání pra-
covníků CKS VŠFS přímo s řediteli NK 
a Dilie bylo toto opomenutí obratem 
napraveno. V současné době službu 
za VŠFS využívá již cca 600 uživatelů.

Mimo této jednorázové pomoci mají 
studenti samozřejmě i nadále k dispo-
zici formou vzdáleného přístupu (24/7) 
databáze nakupované z prostředků 
VŠFS: multidisciplinární článkovou da-
tabázi ProQuest Central, databáze ek-
nih ProQuest Ebooks a EBSCO Ebooks, 
monitoring tisku Monitora a právnic-
kou databázi Nové ASPI.
Nový e-shop VŠFS

První vlna vládních opatření na 
jaře 2020 mj. ukázala, jak důleži-
tým prodejním kanálem (v době 
uzavřených prodejen skript i kniho-
ven) je kvalitní e-shop. Jelikož ten 

univerzitní byl již poněkud „vousa-
tý“, rozhodlo vedení školy o urychle-
ném nasazení nového řešení. 

Během pouhých tří měsíců byl 
navržen a otestován nový e-shop, 
který jsme pro vás spustili na adrese 
www.eshop.vsfs.cz v září 2020 – což 
se vzhledem k opětovnému uzavření 
VŠ ukázalo jako za minutu dvanáct.

Nový e-shop (postavený na SW 
ABRA) je intuitivní, škálovatelný, 
uživatelsky příjemný. Vyslyšeli jsme 
přání zákazníků (zejména studen-
tů) a přidali jsme nové funkcionality 
– především možnost dodání ob-
jednaného zboží přes síť Zásilkovny 
(využívá 80 % kupujících) a možnost 
platit kartou přes platební bránu.

V novém e-shopu nyní naleznete 
všechny publikace vydané univer-
zitou (skripta, učebnice, odborné 
knihy), ale také vybrané tituly jiných 
nakladatelství či univerzitní merchan-
dising. V budoucnu bude možné přes 
e-shop hradit i např. kurzy CŽV.
Nakladatelství VŠFS

Součástí pracoviště Odboru kni-
hovnických a nakladatelských služeb 
je i Nakladatelství VŠFS. Vydavatel-
ská činnost byla současnou situací 
relativně nejméně zasažena. Naopak 
se snažíme rozšiřovat Ediční plán 
a urychlovat vydání naplánovaných 
publikací, aby tyto byly dostupné pro 
studenty co nejdříve.

Pomocná ruka studentům 
v době covidové Jan Emmer // text
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I v době covidu je naše škola  
solidním zaměstnavatelem

Vysoká škola finanční a správní 
existuje přes dvacet let. Polovi-
na z jejích 164 zaměstnanců v ní 
pracuje už aspoň deset roků. Patří 
mezi ně i kvestorka Ing. Zuzana 
Balžanková. Nastoupila sem v roce 
2001, v době, kdy ve škole sama 
studovala.
Dnes nebývá obvyklé, že v nějaké 
instituci lidé pracují tak dlouho. 
Jak se to podařilo?

Při výběrových řízeních vidíme, že 
se k nám hlásí hodně uchazečů o za-
městnání. Nabízíme jim množství 
benefitů, ale myslím, že je přitahuje 
hlavně zajímavá práce. Často se k nám 
hlásí naši vlastní studenti a absol-
venti. Řekla bych, že se jim líbí jistota 
a stabilita zaměstnání u nás, protože 
jsme dlouhodobě důvěryhodná škola.
Pandemie covidu-19 citelně za-
sáhla školství. Neohrožuje i VŠFS 
jakožto soukromou školu?

Je to nepříjemná situace, ale zatím 
jsme se s ní dokázali vyrovnat. Na 
rozdíl od veřejných vysokých škol 
jsme zvyklí reagovat pružně. Rychle 
jsme všechny předměty převedli na 
online výuku. Zvládli jsme to vlastní-
mi silami. Naši pedagogičtí pracovní-
ci pohotově přestavěli systém výuky, 
konzultací a zkoušek, přešli na výuku 

přes počítač, která vyžaduje jiný styl 
přípravy i kontroly. Díky tomu všemu 
jsme se vyhnuli propouštění, k ně-
muž teď dochází v mnoha soukro-
mých institucích.
VŠFS má řadu zahraničních stu-
dentů. Pandemie však ovlivnila 
možnosti cestování.

Připravila nás o některé zahranič-
ní posluchače ve vyšších ročnících. 
Výpadek naštěstí nahrazují čeští stu-
denti, kterých do prvních ročníků při-
šlo víc než v minulosti. Ze studijních 
oborů se podle vysokoškolského 
zákona nově staly studijní programy, 
pro něž bylo třeba získat akreditace. 
Podařilo se nám to na dalších pět až 
deset let. Máme osm studijních pro-
gramů, bakalářských i magisterských, 
i doktorské studium. Probíhají v češ-
tině a v angličtině. Je to potenciál pro 
získávání studentů i v budoucnosti.
Určitě se dá souhlasit, že největ-
ším benefitem je jistota a stabili-
ta zaměstnání. Nicméně v úvodu 
našeho rozhovoru jste zmínila, že 
existují i další výhody, které škola 
svým pracovníkům nabízí.

Je jich mnoho. S akademickým 
prostředím souvisí pružná pracovní 
doba a třeba i práce z domova, pokud 
je to možné. Zachováváme v hlavní 
budově školy – při dodržování protie-
pidemických opatření – závodní stra-
vování. Akademičtí pracovníci mají 

osm týdnů a ostatní pět týdnů dovo-
lené. Mimopražští pedagogové mo-
hou bydlet v našem kampusu. Dobré 
určitě je i to, že jsme zvýšili počet sick 
days na tři za rok a zaměstnanci si je 
mohou spojovat. Pracovníkům přispí-
váme na penzijní připojištění a přidá-
váme k tomu mimořádné příspěvky, 
pokud se podaří dosáhnout dobrých 
hospodářských výsledků. Naši lidé 
oceňují, že jsme s mobilním telefon-
ním operátorem dohodli výhodné ta-
rify pro ně i jejich rodiny. V minulosti 
jsme pořádali plesy na Žofíně, party 
třeba ve Žlutých lázních, na parníku, 
do školy chodil masér... To teď bohu-
žel nejde, ale vrátíme se k tomu, hned 
jak to půjde. Ale stejně si myslím, že 
naše škola přitahuje zaměstnance ješ-
tě něčím úplně jiným.
A čím?

Akademická atmosféra je kreativ-
ní, vznikají v ní stále nové programy. 
U nás jsou velmi chytří lidé, kteří se 
o své znalosti rádi podělí. Téměř 
devadesát procent našich zaměst-
nanců má vysokoškolské vzdělání. 
Máme tu tedy tvůrčí prostředí, kte-
ré člověka obohacuje. A vezměte 
si i školní budovy. V Praze to jsou 
nádherné historické stavby. V Karlo-
vých Varech sídlíme v lázeňské zóně, 
v Mostě máme areál s parkem. To je 
pracovní prostředí, jaké jen tak ně-
kde nenajdete.

Josef Tuček // text
archiv // foto
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Mezinárodní hodnocení kvality výzkumu  
na VŠFS se blíží ke konečnému výsledku

Změny v hodnocení výzkumu v ČR 
směrem od počítání výzkumných 
výsledků s cílem trojčlenkou rozdělit 
prostředky dotace na výzkum, tj. od 
kvantity, ke skutečnému hodnocení 
výzkumné činnosti organizací za úče-
lem jejich strategického směřování ku 
prospěchu společnosti, tj. ke kvalitě, 
byly zahájeny v roce 2017. Jedná se 
o procesy provázené řadou nejasností, 
protichůdných názorů, někdy i kontro-
verzí. Aktuálně se blíží k vrcholu jedna 
z klíčových fází těchto procesů. Histo-
ricky první komplexní hodnocení vý-
zkumné činnosti na vysokých školách. 
Průběh hodnocení (a především jeho 
výstupy) budou významně ovlivňo-
vat přístup akademických pracovníků 
k provádění výzkumné činnosti. Proto 
chceme v tomto příspěvku přinést 
především jim stručné, ale důležité 
a vysoce relevantní informace o průbě-
hu a závěrech zmíněného hodnocení 
kvality výzkumu na VŠFS.

V České republice existuje okolo 
220 subjektů, které splňují podmín-
ky evropské i národní legislativy 
a mohou užívat označení výzkumné 
organizace. Mezi nimi jsou všechny 
veřejné a stání vysoké školy a také 13 
soukromých VŠ. Výzkumné organiza-
ce, včetně výsledků jejich výzkumu, 
jsou od roku 2017 hodnoceny podle 
tzv. Metodiky hodnocení výzkumných 
organizací a programů účelové pod-
pory výzkumu, vývoje a inovací (zkrá-
ceně označovaná jako Metodika 17+). 
To probíhá v pěti modulech:

• Moduly M1 (Kvalita vybraných vý-
sledků, tj. vybrané publikace, zejmé-
na odborné knihy) a M2 (Výkonnost 
výzkumu, tj. zejména články v časopi-
sech evidovaných v databázích WoS 
a Scopus) jsou vyhodnocovány každo-
ročně v gesci RVVI. 

• Moduly M3 (Společenská rele-
vance), M4 (Viabilita) a M5 (Strategie 
a koncepce) jsou hodnoceny jeden-
krát za pět let; v případě vysokých škol 
je toto hodnocení v gesci MŠMT.

Od konce roku 2019 začalo po-
prvé hodnocení vysokých škol 

– výzkumných organizací v Modulech 
3, 4 a 5. MŠMT pověřilo vysoké školy, 
které podléhají tomuto hodnocení, 
organizačním zabezpečením příprav 
jejich hodnocení. Ze soukromých VŠ 
jde, kromě VŠFS, o další dvě univer-
zitní školy (Metropolitní univerzita 
Praha, Univerzita Jana Amose Komen-
ského) a o Škoda Auto Vysoká škola.  

Prvním krokem v přípravě hod-
nocení bylo vytvořit do konce roku 
2019 tzv. Mezinárodní evaluační pa-
nel (MEP), tj. skupinu odborníků, kteří 
zhodnotí naši výzkumnou činnost po-
dle pravidel Metodiky 17+. Prorektor 
M. Helísek a ředitel Odboru výzkumu 
a vývoje (OVV) T. Vítek proto požáda-
li děkany o návrhy těchto panelistů, 
z nichž většina musela být ze zahraničí 
(Slovenská republika není pro tyto 

účely považována za zahraničí). Muse-
lo jít nejen o odborníky v jednotlivých 
oblastech (ekonomie, finance, právo, 
kriminalistika, informatika apod.), ale 
také o to, aby byli komunikativní, s ča-
sovými možnostmi, aby byli ochotni 
přijet (jak se původně očekávalo) 
osobně na hodnocení VŠFS. 

Mezitím už „plnou parou“ probíhal 
druhý krok hodnocení, a to zpra-
cování tzv. Sebeevaluační zprávy 
(s oficiálním názvem Self-evalution 
Report for Evaluating Research Orga-
nisation in the Universities Segment 
in 2020). Zpráva obsahuje údaje za 
roky 2014 – 2018. Jde o rozsáhlý do-
kument, čítající 95 stran včetně desí-
tek tabulek, vše v angličtině. Při jeho 
přípravě byla nutná součinnost všech 
úseků VŠFS, fakult a dalších pracovišť. 

Tomáš Vítek, Mojmír Helísek // text
archiv // foto

Složení MEP 
Předseda: doc. P. Árendáš, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 
Národohospodárska fakulta, SVK, odborník na Finance
Členové: prof. V. Shilov, National Research University, 
Higher School of Economics, RUS, zaměření na Informatiku
prof. T. Wisniewski, University of Sczeczin, POL, zaměření na Ekonomii a Business
prof. H. Pravdová, Univ. Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, SVK, zaměření na 
Komunikaci a média
prof. K. Klíma, Metropolitní univerzita Praha, CZE, zaměření na Právo
doc. J. Piwowarski, University of Public and Individual Security „Apeiron“, Krakov, 
POL, zaměření na Kriminalistiku a bezpečnost
Dr. D. Michel-Schertges, Aarhus University, Danish School of Education, DEN, 
zaměření na Sociologii, Filosofii, Vzdělávání
Dr. M. W. Mixa, Reykjavik University, ISL, zaměření na Finance, Politologii
Mgr. I. Ptáčníková – členka panelu, nominovaná MŠMT (hlasování se neúčastní). 
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Byly totiž vyžadovány nejen údaje 
o výzkumu a vývoji, ale také např. 
údaje o počtech a struktuře zaměst-
nanců, o internacionalizaci a meziná-
rodních mobilitách, o vzdělávacích 
a popularizačních aktivitách atd. 

Zprávu jsme odevzdali k odsouhla-
sení MŠMT a následně panelu MEP 
v dubnu 2020. 

Třetím krokem v hodnocení VŠFS 
bylo posouzení naší zprávy ze strany 
MEP, včetně využití vyžádaných dopl-
ňujících údajů, a následné vytvoření 
Evaluační zprávy (Evaluation Report 
for Evaluating Research Organisati-
ons in the Universities Segment in 
2020). Na základě získaných poznat-
ků pro nás připravil MEP soubor 10 
otázek do diskuse (nejen k výzkumu, 
ale např. také k pracovním podmín-
kám, studijní úspěšnosti, využívání 
programu ERASMUS+ aj.) a dále 9 
diskusních témat (např. k zahranič-
ním doktorandům, kariérním mož-
nostem mladých akademiků, účasti 
na zahraničních výzkumných projek-
tech a dalším). 

Následoval čtvrtý krok hodnoce-
ní, a to setkání MEP s představiteli 
naší univerzity, tzv. on-site visit. 
Původně k tomu mělo dojít v polo-
vině června 2020, avšak vzhledem 

k bezpečnostním opatřením vy-
plývajícím ze zdravotnické situace 
přesunulo MŠMT tato setkání všem 
hodnoceným školám na podzim. 
Také původně zamýšlená forma 
osobního setkání byla změněna na 
hybridní formu, tj. částečně osob-
ní účast a částečně účast pomocí 
videokonference.

On-site visit se konala ve dnech 
22. - 23. 10. 2020. Osobně se zúčast-
nili pouze tuzemští členové MEP. Dle 
požadavku MŠMT na schůzce byli 
přítomni i zástupci vedení univerzi-
ty, zástupce akademických pracov-
níků a studentů. V průběhu jednání 
bylo členům MEP umožněno klást 
dotazy zástupcům pracovníků 
VŠFS a studentů bez přítomnosti 
vedení VŠFS. Klíčové jednání pro-
běhlo 22. 10. dopoledne. Součástí 

byla prezentace univerzity, kterou 
provedl prorektor P. Budinský, ná-
sledovaly odpovědi na dotazy MEP 
a obsáhlá diskuse. Odpoledne se za 
MEP účastnila I. Ptáčníková. Ostat-
ním členům panelu byl, v souladu 
s doporučením MŠMT, připraven 
alternativní program. Měli možnost 
shlédnout dvě videa o VŠFS, z nichž 
jedno bylo připraveno speciálně pro 
tuto příležitost, a prezentaci Labora-
toře neuromarketingu, kterou zajis-
til Pavel Rosenlacher. 

Program on-site visit dne 23. 10. 
zahájilo uzavřené jednání MEP. Ná-
sledovaly předběžné závěry předne-
sené předsedou MEP, který zdůraznil 
silné stránky VŠFS:
• výzkumné projekty s významnými 
společenskými dopady,
• spolupráce s veřejnými subjekty 
(např. ČNB),
• popularizace výsledků výzkumu 
prováděného na VŠFS,
• informovanost vedení a proaktivní 
přístup k rozvoji univerzity v oblasti 
výzkumu. 
MEP také zmínil slabé stránky VŠFS:
• nízkou internacionalizaci prostředí,
• úroveň jazykových kompetencí 
akademických pracovníků v cizích 
jazycích,

Průběh hodnocení
(a především jeho výstupy) 
budou významně ovlivňo-
vat přístup akademických 
pracovníků k provádění 

výzkumné činnosti.
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• věková struktura akademických pra-
covníků (docenti a profesoři jsou 50+),
• genderová nevyváženost akade-
mických pracovníků, hlavně docentů 
a profesorů. 

Zatím posledním pátým krokem 
bylo dopracování Evaluační zprávy 
Mezinárodního evaluačního panelu. 
Počátkem listopadu 2020 jsme dostali 
předběžnou verzi této zprávy, ke které 
bylo jménem rektorky VŠFS zasláno 
několik komentářů, připomínek a ná-
vrhů na úpravy. Většina těchto návrhů 
byla akceptována, např. byly přidány 
dva body (v kritériích „open access 
strategie“ a „uplatnění absolventů 
doktorského studia“ v Modulu M4), 
z celkového shrnutí bylo odstraněno 
tvrzení o „slabé angličtině akademic-
kých pracovníků“. Hodnocení v této 
zprávě je možno shrnout:
- v Modulu M3 jsou obě hodnocené 
jednotky (fakulty) hodnoceny stup-
něm Good (třetí nejlepší stupeň na 
šestistupňové škále), 
- také v Modulu M4 (hodnocena je VŠFS 
jako celek) máme hodnocení Good, 
- v Modulu M5 je hodnocení Very Good 
(druhý nejlepší stupeň). 

V polovině prosince byla Evaluační 
zpráva odeslána na MŠMT.

Evaluační zpráva obsahuje řadu 
doporučení pro VŠFS ke zlepšení vý-
zkumné činnosti, která budou pro naše 
potřeby dále rozpracována. Všimněte 
si však, že v předchozím odstavci ho-
voříme o „zatím posledním“ kroku. Co 
nás dále čeká v tomto hodnocení?

MŠMT provede konsolidaci Evalu-
ační zprávy grémiem poskytovatele 
(z hlediska souladu bodového a slov-
ního hodnocení) a dále zpracuje Pro-
tokol o hodnocení vysoké školy, jehož 
součástí bude Evaluační zpráva. Tento 
protokol bude, spolu s výstupy z Mo-
dulů M1 a M2, podkladem pro spo-
lečné jednání zástupců MŠMT, RVVI 
a České konference rektorů (tzv. tripar-
tita). Výsledkem společného jednání 
bude tzv. Protokol II, obsahující mimo 
jiné návrh výsledného stupně hod-
nocení, označený jako A, B, C nebo D 
(A = excelentní až D = podprůměrná) 
za každou hodnocenou instituci. Tento 
výsledek poskytovatel podpory vý-
zkumu, tj. MŠMT, projedná s vedením 
hodnocené vysoké školy, přičemž je 
možno podat odůvodněné odvolání 
a požádat o opakované projednání 
hodnocení. Nakonec MŠMT na základě 
výsledku hodnocení stanoví způsob 

rozdělení dotace na výzkum (tzv. in-
stitucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organiza-
ce) na roky 2021–2025.

Celý proces hodnocení vysokých škol 
nebude uzavřen dříve než v květnu 
2021. Teprve tehdy se dozvíme, jak jsme 
uspěli ve srovnání s jinými hodnocený-
mi vysokými školami. Z naší strany však 
byla poskytnuta veškerá součinnost, 

nezbývá než čekat na konečný verdikt. 
Po organizační stránce jsme hodnocení 
zvládli úspěšně, včetně komunikace se 
členy MEP a diskuse nad jejich dotazy, 
někdy vysoce odbornými a detailními. 
MEP byl ve svém hodnocení důsled-
ný, neopomenul okomentovat žádný, 
třeba jen drobný nedostatek. Z ohlasů 
členů MEP se ale zdá, že jsme VŠFS pre-
zentovali v dobrém světle. Z průběhu 

hodnocení máme dobrý pocit, věříme, 
že konečný výsledek bude příznivý.

V odborných kruzích zaznívají různé 
názory, jak MŠMT s výstupy z hodno-
cení naloží, jak je nakonec promítne 
do rozdělení finančních prostředků na 
dlouhodobý koncepční rozvoj vysokým 
školám. Někteří zástupci vysokých škol 
by byli rádi za velký dopad výsledků 
hodnocení na financování, jiní upozor-
ňují na závažné nedostatky hodnocení 
(např. omezená vypovídací schopnost 
Modulů M1 a M2, chybějící kalibrace 
MEP napříč VŠ) a uvítali by minimální 
dopad na financování. Z pravidel MŠMT 
na rozdělení financí dle (dosud nezná-
mých) výsledků hodnocení, je zřejmý 
spíše konzervativní přístup.

Ať už srovnání s ostatními vysoký-
mi školami a finanční dopad pro VŠFS 
budou jakékoliv, hodnocení rozhodně 
nebylo zbytečně promarněným časem. 
MEP nezávisle posoudil naši výzkum-
nou činnost, věnoval nám spoustu 
svého drahocenného času, předal nám 
zkušenosti ze zahraničních univerzit. 
Doporučení ke zlepšení výzkumné 
činnosti formulovaná Mezinárodním 
evaluačním panelem si zaslouží dů-
slednou analýzu. Měli bychom k nim 
přihlédnout při strategickém řízení 
VŠFS v nejbližších pěti letech.

Doporučení ke
zlepšení výzkumné 

činnosti formulovaná 
Mezinárodním 

evaluačním panelem 
si zaslouží důslednou 

analýzu.
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Univerzitní výzkumné centrum
vědu si chceme užít

Univerzitní výzkumné centrum (UVC) 
se v posledních téměř 6 letech svého 
fungování postupně etablovalo v aka-
demické pracoviště, systematicky pod-
porující a rozvíjející vědecko-výzkumný 
potenciál Vysoké školy finanční a správní 
a.s. Badatelská práce v podobě řešení 
výzkumných projektů, vědeckých úko-
lů mezinárodního rozměru a kvalitní 
publikační produkce v podobě mono-
grafií a časopiseckých studií, nejen že 
reprezentuje každou z univerzit v aka-
demickém prostředí a stává se měřítkem 
prestiže a uznání, současně představuje 
nezbytnou existenční podmínku, kterou 
pravidelně vyhodnocuje, a to velmi přís-
ně a nekompromisně Národní akreditač-
ní úřad v rámci složitého a náročného 
procesu akreditací studijních programů. 

Zde bych si snad jako antropolog mohl 
dovolit metaforické přirovnání k přiroze-
nému výběru Darwinovy evoluční teorie. 
Ta rozlišuje mezi tvrdou a měkkou selek-
cí. Tvrdá selekce pracuje s absolutními 
a přesně definovanými požadavky. Má 
vymezený určitý interval vyžadované 
vlastnosti a likviduje všechny jedince, 
kteří se do něj nevejdou. Základní vlast-
ností tvrdé selekce je, že jí lze uniknout, 
přežít, pokud ale organismus bude 
adaptován na požadovaný interval vlast-
ností. Úkolem Univerzitního výzkumné-
ho centra je připravit složitý organismus 
naší univerzity na přežití, aby prošel tvr-
dou selekcí přirozeného výběru, obhájil 
své teritorium a obstál v mezidruhové 
konkurenci dalších vysokých škol.  Zatím 
se to daří, evoluce je neúprosná, musíme 
se stále adaptovat a ustát konkurenční 
tlaky okolí.  Nejen evoluční biolog snad-
no pochopí, že musíme generovat do-
statek kvalitních výzkumných projektů, 
rozvíjet mezinárodní akademickou spo-
lupráci, publikovat v prestižních zahra-
ničních periodikách, prostě se vejít do 
těch zmiňovaných intervalů přežití. 

V životě nejen naší univerzity, ale 
i všech dalších lidských organismů, ne-
jde zpravidla jen o holé přežití. To by 
bylo málo.  Život by se měl plnit radost-
mi, pozitivními prožitky, autentickým 
štěstím a životními scénáři, které připo-
mínají, že je pořád na co se těšit.  Proto 

se snažíme prostřednictvím Univerzitní-
ho výzkumného centra posilovat étos 
toho, že věda není povinnost, ale i ra-
dost z poznání.  Kdo vědu dělá, tak se 
o tom zpravidla nemusí přesvědčovat.  
Poznání je cestou ke svobodě, nezá-
vislosti a nejlepším způsobem obrany 
před manipulací a ochranou vnitřní in-
tegrity před krizí vnějšího světa.     

Univerzitní výzkumné centrum má 
samozřejmě připravený scénář, jak 
organismus naší univerzity posilovat, 
dodávat dostatek kyslíku, přispívat 
k výkonu srdečního svalu a posilovat 
imunitní systém. Důležitá je totiž pre-
vence a schopnost naslouchat vlastní-
mu tělu. Pravidelně proto realizujeme 
série sociologických šetření sledující 
názory a postoje studentské populace 
naší univerzity, v každém semestru 
akademického roku zjišťujeme kva-
litu pedagogického výkonu akade-
mických pracovníků, aktivně jsme 
se zapojili jako jedna z mála soukro-
mých vysokých škol do národního 
i mezinárodního výzkumu Absolvent 
2018 a Eurostudent 2018, garantova-
né Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.  V letošním akade-
mickém roce jsme realizovali unikátní 

dotazníkové šetření,  zasahující všech-
ny studenty naší univerzity  a zjišťující 
jejich postoje a názory k on-line výu-
ce, v této pro všechny nelehké době.   
Disponujeme tak robustní empirickou 
evidencí profilu studentů, absolven-
tů i zaměstnanců, což nám pomáhá 
porozumět fyziologii vlastního těla, 
diagnostikovat obtíže, pochopit pří-
činy některých zdravotních neduhů 
a včas nasadit účinnou terapii. Mohu 
s klidem konstatovat, že zdravot-
ní (biologický) stav naší univerzity 
odpovídá jejímu chronologickému 
věku, tedy něco málo přes dvacítku. 
Už tedy žádné malé děcko, ani divoký 
teenager. Občas sice nějaký pupínek, 
drobná vyrážka, ale pořád si ještě vy-
stačíme s dětským pudrem a několika 
aspiriny, naštěstí žádná antibiotika, 
antivitorika, vakcíny nebo dokonce 
chemoterapie. Mám za to, že jsme ve 
skvělé formě.     

Budujeme dále i výzkumnou infa-
strukturu, disponujeme například so-
fistikovanými statistickými programy 
a dalšími analytickými nástroji zpraco-
vání dat. S velkorysou podporou ve-
dení univerzity jsme pomohli vybavit 
kriminalistické laboratoře, což zásadně 

Ondřej Roubal // text
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Sinolog 2021: 
tlumočnicko-didaktická konference

přispělo k praktickému rozměru výuky 
na Fakultě právních a správních studií.  
Dobře si vede i neuromarketingová 
laboratoř, přímo podporující oblast vý-
uky, vedení kvalifikačních prací nebo 
marketingové akce školy. Nováčkem je 
teď Laboratoř multidisciplinárních pro-
jektů a strategických grantů, další funkč-
ní orgán našeho organismu. Rodina 
laboratoří UVC se tak rozrostla o celkem 
čtvrté pracoviště, postavila se tím na dvě 
silné nohy a může veslovat v akademic-
kých vodách dvěma silnými pažemi.   

V příštím akademickém roce bych rád, 
aby se UVC ve spolupráci s fakultami 

podařilo prosadit fungování výzkum-
ných týmů kateder, které by se formo-
valy okolo prioritních témat fakult, úzce 
provázaných s designem profilu akre-
ditovaných studijních programů. To je 
naprosto zásadní strategický krok. Ve 
výzkumných týmech vidím velký tvůrčí 
potenciál navrhovat výzkumné projekty, 
které dále budou předmětem kritické 
rozpravy, v rámci již zahájených a řekl 
bych i dobře nastartovaných Projek-
tových seminářů  UVC, v současnosti 
funkčně adaptovaných do režimu on-
-line. Zásadní role vědecko-výzkumné 
produkce by totiž podle mého názoru 

měla být v přímé podpoře akreditací 
studijních programů a obhajobě kont-
rolních zpráv, což znamená permanent-
ní připravenost obstát při hodnocení 
Národního akreditačního úřadu. Nemů-
žeme se tedy vypnout, ale spíše se držet 
v takovém tom režimu stand-by. 

Tělem naší univerzity protéká téměř 
3000 litrů studentů a studijní progra-
my jsou srdcem, zajišťujícím krevní 
oběh. Věřím, že UVC přispěje i v další 
životní fázi univerzity k normálnímu 
krevnímu tlaku, pravidelné srdeční akci 
a dostatečnému zásobení svalů čers-
tvým kyslíkem.

Koncem ledna 2021 organizoval Kon-
fuciův institut v Praze na půdě VŠFS 
první ročník konference SINOLOG 
s podnázvem Tlumočnicko-didaktická 
konference. Konferenci výrazně ovliv-
nila vládní protiepidemická nařízení, 
kvůli kterým probíhala ve dnech 21. – 
22. 1. online formou videokonference 
přes aplikaci Microsoft Teams. 

Konferenci SINOLOG plánuje Kon-
fuciův institut pořádat jednou až 
dvakrát ročně vždy na různá témata 
spojená s čínskými studii, například 
tlumočení, didaktika, překlad, lite-
ratura apod. Mezi cíle Konfuciova 
institutu patří pořádání kurzů čínské-
ho jazyka ve všech úrovních pokro-
čilosti a právě odborníkům v oblasti 
tlumočení a překladů z/do čínštiny 
a lektorům čínského jazyka byla tato 
konference určena. 

Konference se dělila na několik blo-
ků, účastnili se ji čeští i čínští lektoři. 
První den se věnoval tlumočení, mezi 
lektory byl soudní tlumočník čínské-
ho jazyka pan Martin Kříž, tlumočnice 
paní Natálie Tůmová a čínský lektor 
a zároveň čínský ředitel Konfuciova in-
stitutu pan Jiang Hui. Druhý den kon-
ference byl zaměřený na didaktiku, 
obecnou přednášku s metodickými 
tipy na online výuku měla paní Lucie 
Gramelová, která pořádá kurzy za-
měřené na didaktiku cizích jazyků. 
Po dopoledním teoretickém bloku 

následovala odpolední praktická ukáz-
ka online lekce čínštiny pro děti vede-
na čínskými lektory.

Konference byla velmi úspěšná, 
přihlásilo se na ni 45 účastníků z řad 
studentů a absolventů studijních pro-
gramů čínská filologie, čínská studia, 
nebo sinologie, mladých vyučujících 
i začínajících tlumočníků. Nejvíce ohla-
sů získalo praktické tlumočnické cviče-
ní, které vedla paní Tůmová s čínským 
lektorem Jiang Hui, na jehož základě 
plánujeme v létě otevřít týdenní inten-
zivní tlumočnický seminář a v zimním 
semestru plánujeme otevřít semestrál-
ní tlumočnický seminář.

Po skončení konference se vydal 
také sborník obsahující pět příspěvků, 

tři teoretické a dvě praktická cvičení. 
Podrobný program včetně materiálu 
ke stažení naleznou zájemci na webo-
vých stránkách Konfuciova institutu.

Konfuciův institut v Praze byl založen 
v listopadu 2018 jako společný projekt 
Vysoké školy finanční a správní a China 
Jiliang University v Hangzhou. Institut 
se věnuje prezenční i online výuce čín-
štiny jako cizího jazyka pro veřejnost, 
v rámci výuky čínštiny pořádá tlumoč-
nické a didaktické konference se za-
měřením na čínštinu. Dále nabízí kurzy 
kaligrafie, tušové malby a čajového 
obřadu. V rámci ekonomicko-podnika-
telského think tanku pořádá přednášky 
a semináře a vydává ekonomické analý-
zy prostřednictvím bulletinu.

Helga Bedáňová // text
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Outsourcing není pro každého,  
přesto stále roste

Celých 86 procent českých firem, které 
se v uplynulých čtyřech letech podí-
lely na unikátním výzkumu vedeném 
týmem Jana Rechnovského, utrácí 
zbytečně část peněz. Vydávají je totiž 
za HR, které je neefektivní až formální. 
Řízení lidských zdrojů v jejich pojetí je 
často ve skutečnosti pouhou adminis-
trací zaměstnaneckých smluv.

„HR obvykle nejsou svěřovány 
strategické úkoly, i když je firma po-
stavená na lidech,“ říká Jan Rechnov-
ský, konzultant v oblasti firemních 
procesů s dlouholetými zkušenostmi 
v oboru a člen týmu, který se oblastí 
HR nabízeného jako služba klientům 
zabývá ve skupině APOGEO.

Právě outsourcing HR patří v po-
slední době v APOGEO Group, české 
poradenské skupině působící na trhu 
od roku 2001, k nejpoptávanějším.

„S poptávkou po tomto rozšíření 
stávající spolupráce se na nás obra-
celo stále více klientů i společností, 
které dosud našimi klienty nejsou,“ 
vysvětluje Tereza Svatošová, Payroll 
& HR manažerka skupiny.
Dlouhodobě vede účetnictví

Dlouhodobě zatím odborní-
ci z APOGEA registrují největší 
zájem o outsourcing účetnictví. 

„Překvapivě to není tak často mzdo-
vá agenda, i když i tam se pracuje 
s velmi citlivými daty,“ říká partner 
skupiny Tomáš Pacovský. 

Příliš se proto nediví, že v rámci 
vyjednávání o vyšším platu jsou ve 
firmách stále celkem běžné argu-
menty, že ostatní na podobných 
pozicích a s obdobnou praxí berou 
víc. „Do značné míry si za to zaměst-
navatelé mohou sami,“ upozorňuje 
Pacovský.
Covid nesmí ohrozit práci

Většinový vlastník skupiny Josef 
Jaroš je v pracovním kontaktu se 
středními firmami, s šéfy firem z čes-
ké TOP 100 i čelnými představiteli 
veřejného sektoru. Upozorňuje ale, 
že outsourcing, který jim APOGEO 
poskytuje, není pro každého a není 
samospasitelný.

Firma, která se rozhodne outsour-
covat svou mzdovou, účetní a da-
ňovou agendu, by podle něj neměla 
očekávat okamžitou finanční úsporu 
a svého osobního účetního. „Mnoho 
podnikatelů se domnívá, že vyřeší vše 
– sníží náklady, zvýší efektivitu, flexi-
bilitu… To je nesmysl,“ varuje Jaroš.

Připomíná ale, že na takové zakáz-
ce vždy pracuje tým těch nejlepších, 

ne narychlo zaškolená levná pracov-
ní síla někde v rozvojové zemi. „V ta-
kovém týmu funguje dělba práce 
a zastupitelnost, dovolená nebo co-
vidová karanténa nesmí nic ohrozit,“ 
vysvětluje Jaroš.
Kdy o outsourcingu uvažovat?

Připomíná, že někteří podnikatelé, 
zejména ti opravdu zkušení, kteří už 
mají za sebou rozjezd mnoha projek-
tů, poptávají outsourcing některých 
agend hned po založení nové firmy.

„Nechtějí se zdržovat budováním 
vlastního týmu, potřebují přesně 
plánovat náklady, aby mohli odha-
dovat výnosy,“ říká Jaroš. 

„Čeští podnikatelé se již s námi 
dokáží fundovaně bavit o tom, co od 
služby očekávají, co chtějí, co je pro 
ně klíčové. Český podnikatel si zkrát-
ka v rostoucí míře zvládá stanovit 
priority, a tedy také správně nastavit 
outsourcing. Nicméně ve srovnání 
se státy, kde má outsourcing těchto 
služeb desítky let trvající tradici, je 
u nás stále prostor pro růst,“ dodává.

Nezastírá přitom, že toto řešení 
není pro každého. Od určité ve-
likosti firmy není například out-
sourcing účetní a mzdové agendy 
ideálním řešením. 
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VŠFS - univerzita s nejlepší značkou

Naše univerzita získala prestižní oce-
nění Business Superbrands 2021. 
Odborná komise Business Brand 
Council, složená z expertů z oblasti 
podnikání, komunikace, marketin-
gu, médií a marketingového vý-
zkumu rozhodla o udělení tohoto 
titulu ve vícekolovém výběrovém 
řízení, ve kterém je posuzováno po-
vědomí o značce, budování brandu, 
inovace a prestiž.

Program Superbrands je uznávaným 
celosvětovým programem a nezávis-
lou autoritou v oblasti hodnocení pod-
nikatelských a průmyslových značek. 
Byl založen před více než 20 lety ve 
Velké Británii a dnes probíhá na zákla-
dě identických kritérií v téměř devade-
sáti zemích světa na pěti kontinentech. 
Titul Superbrand je udělován pouze 
nejlepším značkám na trhu v jednot-
livých zemích. Zároveň platí, že se do 
tohoto programu žádná firma nemůže 
sama navrhnout. V minulých letech zís-
kaly titul Superbrand na českém trhu 
například značky Allianz, Deloitte, Ev-
ropa 2, mBank či Bramac.

Výběr nominovaných do prvního 
kola vychází z databáze všech re-
gistrovaných obchodních značek, 
vedené Úřadem průmyslového vlast-
nictví. Odborná porota posuzuje 
obchodní data a dosažené výsledky. 
Dalším výběrovým kolem je spotře-
bitelský průzkum, který na základě 
známosti a obliby značek zúží výběr 
kandidátů. O udělení ceny pak roz-
hoduje patnáctičlenná odborná ko-
mise Brand Council.

„Abychom tento prestižní titul 
dostali, museli o nás podat dobré 
reference naši partneři, ke kterým 

nepochybně patří i studenti a ab-
solventi. Velice si toho vážíme a dě-
kujeme jim. Je to nejen ocenění, ale 
i povzbuzení do další práce, kterou 
právě v těchto týdnech komplikuje 
pandemie. Věřím, že v této zkouš-
ce obstojíme, a že i v dalších letech 
bude naše značka vnímána jako sym-
bol kvalitního vzdělání a moderních 
studijních metod. Tuto vizi prosazují 
v každodenní praxi zejména naši 
pedagogové a zaměstnanci, kterým 
tento prestižní titul především ná-
leží“, komentuje ocenění Bohuslava 
Šenkýřová, rektorka VŠFS. 

redakce // text
David Urbanczyk // foto
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Studium MBA na VŠFS?   
Není proč váhat!

V České republice není studium MBA 
regulováno a poskytovat jej mohou 
různé subjekty. Je tedy vůbec mož-
né najít a studovat opravdu kvalitní 
MBA? Jak si má zájemce vybrat z ne-
přeberné nabídky MBA programů 
různých škol, institucí, cen a délky 
studia ten správný? 

Prvním pomocníkem pro výběr 
nám může být Česká asociace MBA 
škol, CAMBAS. Jejím cílem je pod-
porovat kvalitu studijních progra-
mů MBA prostřednictvím náročné 
akreditace podle mezinárodně 
uznávaných standardů. Podle asoci-
ace CAMBAS je v ČR pouze 12 MBA 
programů, které tuto akreditaci 
kvality zatím získaly. Z toho jen 6 je 
vyučovaných v anglickém jazyce. 
Akreditace je pro zájemce o studium 
i zaměstnavatele skutečnou zárukou 
kvality. VŠFS tyto parametry splňuje.

V čem konkrétně tedy rozdíl mezi 
programy spočívá? Proč se rovnou ne-
zeptat někoho, kdo vybíral a vybral si? 
Odpovídá Ing. arch. Klára Houštecká, 
studentka mezinárodního programu 
MBA na VŠFS, která studium úspěšně 
dokončila v loňském roce.
Podle čeho jste vybírala MBA 
a proč zvítězila právě Vysoká škola 
finanční a správní?

Mezi nejdůležitější kritéria patřila 
jednoznačně spolupráce se zahraniční-
mi univerzitami a s tím související stu-
dium v anglickém jazyce, dále určitě 
flexibilita a samozřejmě i cena studia.

Na základě těchto kritérií jsem 
měla vybrané dvě školy, nad kterými 
jsem uvažovala.

Rozhodující pak bylo doporučení 
z okruhu mých přátel. City Univer-
sity of Seattle a zároveň VŠFS mají 

opravdu dobrou pověst a absolventi, 
které znám, se dostali na skvělé pra-
covní pozice, takže nebylo proč váhat.
S jakými očekáváními jste vstupo-
vala do MBA studia?

Mým oborem je architektura a ur-
banismus, kde není jednoduché zís-
kat znalosti ohledně managementu, 
marketingu, financí a dalších souvi-
sejících oborů, takže očekávání bylo 
jasné - dozvědět se více o businessu 
jako takovém, prohloubit znalosti 
tam, kde alespoň nějaké byly, a po 
zkušenostech jako zaměstnanec 
korporátu také nahlídnout do řízení 
velkých firem.

Jak jste hodnotila první rok studia, 
který jste měla v Praze na VŠFS?

Jednoznačně nad očekávání. 
Hned po prvním kurzu jsem vě-
děla, že rozhodnutí studovat MBA 
nebudu litovat a svůj názor jsem 
po celý rok nezměnila, přestože je 
studiu potřeba věnovat dost času. 
V průběhu jednoho roku jsem se 
dozvěděla spoustu nových infor-
mací, celkem dost z nich využila 
i v praxi a hlavně pochopila, co vše 

je potřeba k vedení úspěšné firmy, 
takže studium rozhodně předčilo 
moje očekávání.

 Ing. Klára Houštecká byla po-
sledním šťastným studentem, který 
stačil využít tzv. CityU Mobility před 
vypuknutím pandemie. Na podzim 
2019 odletěla do USA do Seattlu, kde 
strávila jeden semestr přímo na do-
mácí City University of Seattle. Zde se 
s ní setkala i koordinátorka programu 
Mgr. Magda Potocká, která zde v té 
době absolvovala pravidelné školení 
CityU pro partnerské univerzity.
Magdo, vy se na VŠFS staráte 
o MBA program a celkově o komu-
nikaci mezi oběma univerzitami, 
VŠFS a CityU. Mohla byste se čte-
náři sdílet nějaké své zkušenosti?

Nejprve musím zmínit, že se nejed-
ná pouze o MBA program. V nabíd-
ce pro studenty máme i bakalářský 
BSBA program. Oba jsou jedinečné 
v tom, že studenty nevyučují „pouze“ 
učitelé. CityU má přímo požadavek, 
aby vyučující měl nejen pedagogic-
ké zkušenosti, ale také minimálně 
pětiletou praxi alespoň ve středním 
článku managementu. Neřekli byste, 
jak je občas náročné najít někoho 
s tímto profilem. Perfektní angličti-
na je samozřejmou podmínkou. Co 
jsem si odnesla nejen ze Seattlu, ale 
v podstatě je to naše každodenní 
zkušenost, kterou bych ráda vzkáza-
la i všem potenciálním zájemcům: 
na prvním místě je pro nás vždy 
student a kvalita znalostí a vědo-
mostí, které si má ze studia MBA 
a BSBA odnést. Také mě těší, že 
studenti dost často naváží přátel-
ství nejen mezi sebou, ale zůstáva-
jí v kontaktu i s našimi vyučujícími. 
Dobrá atmosféra ve výuce je velmi 
důležitá a bez ní by to nešlo.

Magda Potocká // textLucie Kovaříková, Veronika Soporská
 // text

 Ing. arch. Klára Houštecká
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Ani v létě se nudit nebudeme

Konfuciův institut nezahálí ani v létě. 
Jeho běžné kurzy sice končí společně 
s letním semestrem, o prázdninách 
však nabízí mnoho výjimečných a za-
jímavých aktivit.

V červenci budou mít všichni zá-
jemci o studium čínštiny možnost 
své znalosti prohloubit na našem in-
tenzivním letním kurzu, který poběží 
celý týden na několika jazykových 
úrovních. Součástí kurzu bude kul-
turní workshop, na němž si účastní-
cí vyzkouší umění čínské kaligrafie 
a budou mít možnost zažít autentic-
ký čajový obřad.

Od 9. do 13. srpna už podruhé při-
vítáme malé dobrodruhy, kteří se 
přihlásili do příměstského tábora 
určeného pro děti ve věku 7-12 let.  
Letos se opět vydáme do Botanické 

zahrady, ochutnat prostřednictvím 
umně pěstěných bonsají poklidnou 
atmosférou Dálného východu a zku-
síme navštívit pandu červenou, která 
se před námi v minulém roce úspěšně 
schovávala. Navštívíme s dětmi jediný 
budhistický chrám v Praze a podnik-
neme celodenní výlet spojený s pik-
nikem ve stínu čínského pavilonu na 
zámku ve Vlašimi. Základem progra-
mu jsou dopolední výukové bloky, 
kde se děti naučí nejenom nejzáklad-
nější čínské fráze, ale také jednoduché 
čínské písničky sloužící k zapamato-
vání základních slovíček. Děti během 
celotáborové hry objeví čtyři poklady 
učencovy studovny, s jejichž pomocí 
se alespoň na chvíli stanou čínským 
mistrem kaligrafie a okusí i trénink 
bojového umění, které na závěrečné 
party budou moci předvést rodičům.

V srpnu se také opětovně zú-
častníme mezinárodního čajového 

festivalu Čajomír, který se každoroč-
ně koná v historických prostorách 
pražského Vyšehradu. Pro případné 
zájemce máme nachystané neje-
nom kvalitní čínské čaje, jako napří-
klad vysokohorský Oolong, černý 
Jin Jun Mei (Krásné zlaté obočí) či 
výtečný zelený čas Long Jing (Dračí 
studna) z břehů Západního jezera 
ve městě Hangzhou, ale také řadu 
dalších aktivit. Samozřejmě nás zde 
mohou vyhledat také případní zá-
jemci o studium čínštiny. Rádi jim 
poskytneme bližší informace týkající 
se našich kurzů.

Kromě výše zmíněného připra-
vujeme také spoustu dalších ak-
tivit: on-line soutěže, přednášky 
a konference zaměřené nejen na 
čínskou kulturu, ale i na současné 
ekonomické dění a finanční otáz-
ky. Ani v létě se tak rozhodně nudit 
nebudeme.

Markéta Záhumenská // text
David Urbanczyk // foto
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Erasmus+ funguje
navzdory pandemii

Přechod vysokých škol téměř výlučně 
na online výuku pochopitelně ovlivnil 
také program Erasmus+, který pod-
poruje studenty ve studiu v zahraničí. 
Studenti napříč Evropou se však výzev 
způsobených současnou pandemii 
nezalekli a odhodlali se ke studiu na 
zahraniční univerzitě. 

V zimním semestru akademického 
roku 2019/2020, před vypuknutím 
pandemie, přivítala VŠFS 39 zahranič-
ních studentů a jejich zájem o studium 
výrazně neopadl ani v následujících 
semestrech. V letním semestru téhož 
akademického roku na naši univerzi-
tu přicestovalo 24 Erasmáků. V zim-
ním semestru 20/21 přicestovalo 20 
studentů a nyní přivítáme dalších 29 
studentů. Těší nás, že i v této nelehké 
době je o studium na VŠFS v rámci 
programu Erasmus+ stále zájem, všem 
studentům se povedlo studium úspěš-
ně dokončit a svůj pobyt si velmi užili. 

Jedním z problémů, se kterým se stu-
denti museli vyrovnat, bylo cestování 
a s tím spojena nutnost podstoupení 
testu na COVID-19 či karantény. Zku-
šenost s tím měl i náš student, který se 
rozhodl vycestovat do Velké Británie: 

„Při mé cestě do Velké Británie bylo 
nutné vycestovat o několik dnů dříve 
na Slovensko, ze kterého byla cesta do 
Londýna bez povinnosti karantény. 
V prosinci tým z University of Glouces-
tershire ve spolupráci s National Health 
Service vytvořil velkokapacitní testovací 
středisko pro všechny její studenty. Zde 
bylo možné bezplatně podstoupit test 
a výsledek vám poté přišel SMSkou.“ 
Ondřej Marván (student 3. ročníku ba-
kalářského programu VŠFS, obor Řízení 
podniku a podnikové finance)

Jednou z hlavních motivací pro 
výjezd na Erasmus+ je bezesporu stu-
dium na zahraniční univerzitě. Organi-
zace výuky se na univerzitách mění dle 
aktuální situace v dané zemi a někteří 
studenti měli možnost zažít v rámci 
svého výjezdu prezenční výuku, online 

výuku či kombinaci obou. Právě hyb-
ridní výuku měla možnost zažít naše 
studentka při studiu na Slovensku:

„Semestr na univerzitě začal osobní 
výukou a za to jsem nesmírně vděčná. 
Měla jsem možnost osobně se se-
známit s několika spolužáky, poznat 
vedení školy a osobně si vyslechnout 
přednášky všech profesorů, se kterými 
jsem měla výuku v zimním semestru. 
Později se situace v zemi začala zhoršo-
vat a po třech týdnech prezenční výuky 
jsme museli přejít na online výuku. Tato 
forma výuky pro mě nebyla žádnou no-
vinkou, jelikož jsme stejným způsobem 
absolvovali celý letní semestr na VŠFS. 
Online výuka mi vůbec nevadí, dokon-
ce si myslím, že je stejně plnohodnotná 
u všech předmětů, které učí teoretické 
znalosti. Výuka probíhá formou skupi-
nových setkání přes aplikaci Microsoft 
Teams. K ověření našich znalostí slou-
žily průběžné testy a práce.“ Bianka 
Bandurčinová (studentka 2. ročníku 
bakalářského programu VŠFS, obor 
Marketingová komunikace)

Na základě dat zpracovaných orga-
nizací Erasmus Student Network 65 % 
studentů, kteří na Erasmus+ během 
pandemie vycestovali, mobilitu dokon-
čili bez větších problémů. I přes všechna 
úskalí si studenti zkušenost s Erasmem 
pochvalují a doporučují jej i ostatním. 

„Program Erasmus+ byl pro mě ob-
rovským přínosem po akademické, ale 
i osobní stránce. Zásluhy na tom mají 

zahraniční univerzity, na kterých jsem 
studoval, zároveň také mezinárodní 
prostředí, ve kterém jsem poznal nové 
přátele a jejich kulturu. V průběhu 
mých studií v rámci programu Eras-
mus bylo nutné mít nervy ze železa, 
zejména při vypořádávání se s nástra-
hami, které celá pandemie přinesla. 
Zda vyjet, či ne záleželo zejména na 
zhodnocení situace doma a v zahrani-
čí. Obecně však Erasmus doporučuji 
všem studentům.“ Ondřej Marván

„Navzdory všemu výjezd ostatním 
studentům doporučuji. Zažijete lehce 
odlišný systém výuky a vyslechnete si 
názory jiných pedagogů. Důležité je 
však zvážit všechny možnosti, které 
máte, a také jejich výhody a nevýhody. 
Nejdříve si určitě zjistěte aktuální situ-
aci v zahraničí a průběžně ji sledujte. 
Připravenost je přeci základ.“ Bianka 
Bandurčinová

Je patrné, že program Erasmus+ zů-
stává mezi studenty stále velmi oblíbe-
ným a těší nás, že se na tom nic nemění 
ani navzdory pandemii. Zkušenosti, 
které můžete v rámci svého výjezdu 
nabýt, jsou mnohdy k nezaplacení 
a nejednomu studentovi napomohly 
jak v pracovním, tak v osobním živo-
tě. V současnosti je důležité důkladně 
monitorovat situaci v cílové zemi a fle-
xibilně reagovat na případné změny. 
Jak potvrdili i naši studenti, výjezd na 
Erasmus+ se i navzdory současným 
komplikacím vyplatí.

Lucie Kovaříková, Veronika Soporská
 // text
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Už druhým rokem studuje na naší 
univerzitě úspěšná česká skeleto-
nistka Anna Fernstädtová. V cel-
kovém pořadí Světového poháru 
je na pátém místě, letos dokonce 
okusila i stupně vítězů. A úspěšně 
zvládá i studium. Otázky na toto 
téma jí za nás položil Milan Pe-
routka z TV Óčko.

Všechny nás zajímá, jak jsi schop-
ná skloubit studium se sportovní 
aktivitou. Jak to máš rozložené 
třeba během týdne?

Učím se vlastně sama pro sebe 
doma a mám pravidelné konzulta-
ce. Prostě jedu. Po sezóně jsem víc 
v Praze, jinak využívám online kon-
zultace přes Skype.
Od jednoho roku jsi žila v Němec-
ku, ale ovládáš angličtinu, němči-
nu i češtinu. Jaký jazyk je ti bližší?

Nejbližší je mi asi ta němčina, 
protože jsem celý život strávila 
v Německu. Ale mám rodinu v Če-
chách, takže celý život střídám češ-
tinu, němčinu, češtinu, němčinu. 

Anglicky jsem se naučila později, ale 
protože v zimě mluvím skoro jenom 
anglicky, tak mi jdou všechny tři ja-
zyky docela dobře.
Máš za sebou první sezónu na 
VŠFS, tak jak ji hodnotíš?

Myslím, že jsem to zvládla všech-
no docela dobře. Bylo to náročné, 

protože škola začíná se sezónou, ale 
díky konzultacím přes telefon a přes 
Skype to šlo zvládnout.

Držím Ti palce ve škole a záro-
veň ve skeletonu, ať to dotáhneš 
na olympiádu do Pekingu a ať se 
tam umístíš co nejlépe.

Milan Peroutka  // text
David Urbanczyk  // foto

Škola mi začíná se sezónou
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Naše univerzita má propracovaný 
a přísný systém zajišťování kvality. 
Klíčovou roli v něm hraje Vědecká 
rada VŠFS, která mimo jiné zastává 
roli rady pro vnitřní hodnocení podle 
zákona o vysokých školách. Právě 
vědecká rada schvaluje akreditační 
spisy nových studijních programů, 
kterých univerzita mezi lety 2018 až 
2020 získala 19, což je nesporným po-
tvrzením kvality univerzity z pohledu 

Národního akreditačního úřadu. 
Složení vědecké rady proto vnímá 
vedení univerzity jako zcela zásad-
ní. V loňském roce byl tento orgán 
významně obměněn a posílen o vý-
znamné osobnosti nejenom ze školy, 
ale i z akademického prostředí a pra-
xe. Významným hlediskem jmeno-
vání do vědecké rady je propojení 
vybrané osobnosti na studijní pro-
gramy univerzity. Celkem se jedná 
o 27 osobností, které se na vnitřním 
hodnocení aktivně podílejí a univer-
zitu rozhodně nešetří. 

SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ:

Bohuslava Šenkýřová, předsedkyně vědecké rady, rektorka a předsedkyně představenstva VŠFS
doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy a člen představenstva VŠFS
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D., děkan Fakulty právních a správních studií a člen dozorčí rady VŠFS
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., vedoucí Kat. měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví VŠE
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., emeritní rektor VŠFS, člen Předsednictva Rady vysokých škol
prof. Dr. Ing. Jan Frait, ředitel sekce finanční stability ČNB
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy a vedoucí Katedry 
teorie práva a právních učení PF UK
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, člen představenstva VŠFS a místopředseda Vlády ČR
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy a vedoucí Katedry strategie 
Fakulty podnikohospodářské VŠE
doc. JUDr. Martin Janků, CSc., zástupce vedoucího Katedry veřejného a evropského práva VŠFS
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. ,vedoucí Katedry trestního práva PF UK
Ing. Ondřej Kocián, Regional Sales Manager Czech Republic Dell EMC
brig. gen. JUDr. Václav Kučera, Ph.D., MBA, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., Katedra Marketingové komunikace, Fakulta ekonomických studií VŠFS
prof. JUDr. Karel Marek, CSc., vedoucí Katedry občanského a pracovního práva VŠFS
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., zástupce vedoucího Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy VŠFS
plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, náměstek generálního ředitele pro prevenci a CNP HZS ČR
doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc., Katedra informatiky a matematiky, Fakulta ekonomických studií VŠFS 
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomických studií a ředitel Univerzitního výzkumného centra VŠFS
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., proděkan pro výzkum a publikační činnost FES a vedoucí Katedry financí VŠFS
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., proděkan pro výzkum a publikační činnost FPSS a vedoucí Katedry 
kriminalistiky a forenzních disciplín
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., předseda představenstva a předseda Komise pro média a marketing ČASF
Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Katedra veřejného a evropského práva, Fakulta právních a správních studií VŠFS
doc. Ing. Mgr. Petr Wawrosz, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry ekonomie a managementu VŠFS
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., předsedkyně Národní rozpočtové rady, Katedra hospodářské a sociální politiky, 
Národohospodářská fakulta VŠE

JUDr. Miroslav Šimůnek, tajemník vědecké rady, prorektor pro legislativu a studijní programy VŠFS

redakce // text
archiv  // foto

Vědecká rada VŠFS 
v loňském roce posílila



21

Xadonia 01/2021 INZERCE

NA TAKOVÉ TO DOMÁCÍ TOULÁNÍ...

Lze se pojistit i na cesty po České republice?
Proč by to nešlo? Samozřejmě že to jde!

Jedinečné cestovní pojištění Český turista je určeno pro všechny, kteří rádi objevují rozmanité  
kouty České republiky. Ať už po svých, po vodě, v sedle jízdního kola nebo motorky. 

Podívejte se, co všechno vám nabízí:

Unikátní pojištění ČESKÝ TURISTA pro cestovatele po ČR

(+420) 233 006 311www.pvzp.cz

UNIKÁTNÍ 
CYKLO 
ASISTENCE

opravu defektu, svoz  
do cykloservisu, odvoz a další

např. pojištění kauce při půjčení 
kola nebo kánoe

pokud se na své túře 
rozhodnete nakouknout  

i k našim sousedům

pro případ, že váš pes 
pokouše jemu nesympatického 

výletníka

včetně elektroniky i například 
odcizení kola ze stojanu, pokud 

se cestou zastavíte třeba na 
občerstvení

by sice měl mít každý,  
ale na cestách je o to důležitější 

myslet na případná zranění

Pojištění Český turista sjednávejte osobně na pobočkách 
Pojišťovny VZP, a. s. Pro členy Klubu českých turistů máme 

25% slevu po předložení členského průkazu.

CYKLOASISTENCI

POJIŠTĚNÍ SPORT

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH

POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

PVZP0736 Český turista 2020_inzerce_A4.indd   1PVZP0736 Český turista 2020_inzerce_A4.indd   1 01.03.2021   18:15:4201.03.2021   18:15:42
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Jak jsem podpořila 
kapitalismus v Namibii
Vysoká škola finanční a správní vydá-
vá každoročně kalendář na podporu 
svého Stipendijního fondu. Tradici 
neporušila ani v době, která nepřeje 
cestování. Autorka kalendářů, rektorka 
Bohuslava Šenkýřová, se rozhodla vy-
brat svoje nej.

Letos asi vás - příznivce mých kalen-
dářů - zklamu. Vzhledem k celosvětové 
pandemii jsem nenavštívila žádnou 
„exotickou“ destinaci. A tak se snad 
spokojíte s výběrem z těch předcháze-
jících. Ta, kde to všechno začalo – Na-
mibie - se nevešla. Proto mi dovolte 
jako „nultý měsíc“ krátkou vzpomínku 
na Pendapalu Nakatingo …

V roce 2006 se cílem mojí prázdnino-
vé cesty stala Namibie. Hlavní město 
Windhoek je vysokohorské velkoměs-
to. Je zde plno obchodů, kde dosta-
nete koupit vše, pokud máte peníze. 
Já a mí italští přátelé jsme však chtěli 
hlavně auto s řidičem a vyrazit do „te-
rénu“. Před námi bylo neskutečných 
4500 km napříč Namibií. Rtuť na teplo-
měru před hotelovou recepcí ukazova-
la minimální teplotu z noci - minus 2° 
Celsia! A to mám za pár dní spát pod 
stanem. Naštěstí před obědem už tep-
loměr na slunci ukazoval 28.

Konečně jsme si vybrali cestovní 
kancelář, najali auto s řidičem a prů-
vodcem a vyjeli. Průvodce se jmenoval 
Nessy, mluvil anglicky a německy. Řidič 
mě šokoval, neboť na uvítanou řekl: 
„Jako sa voláš? Budeš mě kamaratka?“ 
Jmenoval se Penda. Jeho rodiče bojo-
vali ve válce mezi Angolou a Namibií. 
Bývalé socialistické státy chtěly pomo-
ci, „posbíraly“ děti a odvezly je do Evro-
py. Nessy se ocitl v NDR, Penda se asi 
ve čtyřech letech dostal do dětského 
domova na Slovensku. Strávil tam pět 
let a, jak sám říká, patřila k těm nejkrás-
nějším v jeho životě. Když se vrátil do 
Afriky, otec už nežil. Matka na násled-
ky zranění zemřela krátce poté. A aby 
toho nebylo málo, nikdo mu nerozu-
měl, protože v Namibii se slovensky 
nemluví. Naštěstí strávil ještě 4 roky 

v Anglii. Třebaže mu v roce 2006 bylo 
už 24 let, rozpomněl se na řadu sloven-
ských dětských písniček a slov. Začal 
mě oslovovat „mamička“ a já mu při 
loučení darovala 100 USD a slíbila, že 
ho pozvu do Prahy. Jakmile byl kalen-
dář Namibie na rok 2007 hotov, poslala 
jsem ho Pendovi na adresu cestovní 
kanceláře, pro kterou pracoval, a za-
čala přes ambasádu v JAR připravovat 
jeho cestu do Prahy. Nedbala jsem 
na varování, že mu „hlavně nemám 
posílat peníze, protože na černochy 
v tomto směru není spolehnutí“. Ne-
bylo s ambasádou vůbec jednoduché 
všechno domluvit a vysvětlit, proč cizí-
ho člověka zvu do Prahy. Vypadalo to, 
že všechno klapne. Řekli, že stačí, když 
se dostaví, ukáže peníze na účtu a za-
platí vízum a letenku. Já mu totiž na 
účet poslala 10.000 Kč. Peníze dostal, 
ale pak už se po něm slehla zem. Ta 
částka byla totiž na tehdejší namibijské 
poměry hooodně zajímavá. 

Čas plynul a já o Pendovi neslyšela 
ani slovo. Až jednou mi v srpnu 2010 
vyskočila v noci na Facebooku „Koho 
možná znáte“ fotka černocha. Penda. 
Hned jsem ho poznala a napsala mu, 
zda se ještě na mě pamatuje. Odpově-
děl mi až po nějaké době a napsal, že 
má svou firmu a provází turisty po Na-
mibii. A dokonce má i dceru. Už podle 

fotek a aut, se kterými se pochlubil, se 
dalo tušit, že už není žádný „chudák“. 

Musím říct, že těch 10.000 Kč neli-
tuji, i když původně měly posloužit 
k úplně něčemu jinému, než založení 
„soukromého podnikání“. Není ale 
toto lepší využití? Než ho v Praze „kr-
mit rybami“, dostal na „udici“ a „loví 
si ryby“ sám. Někdy dobrý skutek 
nemusí být po zásluze potrestán, jak 
jsem si původně myslela.

Bohuslava Šenkýřová // text, foto
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Jak se s vlnami roku 2020 vyrovnaly 
Kouzelné školy a Gymnázium Kodaňská?
Minulý rok připravil nástrahy nejenom univerzitě. S požadavky on-line výuky, střídáním přítomnosti a nepřítomnosti 
žáků i mnoha dalšími nepředvídatelnými okolnostmi se museli vypořádat i ostatní členové Společenství škol: 
Gymnázium Kodaňská, Bankovní akademie – střední odborná škola a Kouzelné školy – základní a mateřská. 
O malou reflexi jsme požádali její ředitele.

Gymnázium Kodaňská a Bankovní 
akademie – střední odborná škola
Marek Matějka
Ještě před rokem nikdo z nás netušil, 
jak bude probíhat druhá polovina 
školního roku. Ejhle, v březnu 2020 
jsme museli ze dne na den přejít na 
distanční formu výuky. Počátky ani 
u nás nebyly nikterak slavné, museli 
jsme se – jak pedagogové, tak žáci, 
tak rodiče, poprat s mnoha technic-
kými a jinými problémy. Leč v létě  
2020 jsme se už všichni chystali na 
to, že by se toto mohlo opakovat i na 
počátku dalšího školního roku a pro-
to jsme se připravili na on-line výuku 
s časovým předstihem. Dnes zase na-
opak s mírným časovým odstupem 
můžeme říci, že se nám podařilo on-
-line výuku zvládnout téměř s grácií. 
Drobné chybičky se nacházejí vždy, 
ale ze zpětných vazeb studentů 
a zejména rodičů víme, že distanční 
výuka probíhala v 1. pololetí roku 

2020/2021 bez většího zaváhání. 
A myslím si, že tato forma výuky 
nebude úplně ojedinělá ani v čase 
budoucím.  Většinou se o koronavi-
rovém příběhu mluví v negativních 
souvislostech, leč myslím si, že u nás 
na Gymnáziu Kodaňská máme i po-
zitivní zkušenosti, např. že mnoho 
studentů nebo respektive žáků gym-
názia a střední školy se snad poprvé 
v dějinách do školy upřímně těší 
a ptají se, kdy opět budeme moci při-
jít do školy a fyzicky si poslechnout 
nějakou výuku, ale mimo jiné také 
proto, že po technické stránce jsme 
začali připravovat on-line výuku už 
v měsících červenci a srpnu 2020, což 
se nám ukázalo jako velmi efektivní 
na podzim roku 2020. A proto jsme, 
řekněme to s mírnou nadsázkou, 
velmi graciózně zvládli druhou vlnu 
koronavirové krize a jsme připraveni 
technicky, personálně i kapacitně na 
jakoukoliv možnou další vlnu, která 

nás, kdykoliv v budoucnu, může po-
tkat. Takže koronavirus nemusí 
vždycky mít pouze smutné konce, 
ale někdy může být i pozitivní, což 
doufáme u nás je.

Kouzelné školy – základní a mateřská
Martina Štanclová
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“ – 
základní heslo Montessori pedago-
giky. V minulém školním roce jsme 
toto heslo naplňovali ve dvou mó-
dech. Doba to byla velmi hektická. 
Žili jsme ve vlnách a tyhle vlny měly 
svoje vlnky. Jednou z vlnek byla ma-
teřská škola, která  v době krize ne-
zavřela, neukončila svoji činnost ani 
ji nepřerušila. Děti chodily, chodil 
jich velký počet a myslím, že to ro-
dičům velmi pomohlo.  Na základní 
škole jsme ovšem museli zahájit on-
-line výuku. Montessori pedagogika 
má ale svá specifika. Jedno z nich 
je: ruka, která je nástrojem ducha 
a nesahej, znamená, neuč se. Ocit-
nuli jsme se v situaci, kdy si děti 
nemohly vzít pomůcky, neviděly 
kamarády a zůstaly doma s rodiči. 

Takže jsme se jim snažili výuku na 
dálku zpříjemnit, škola realizovala 
družinu, on-line kroužky. Když ro-
diče potřebovali, byli jsme tady pro 
ně, protože jsme učili ze školy. Mohli 
si přijít třeba pro pracovní sešity 
nebo pro podporu a lidský kontakt. 
Řada z nich měla a má velice kom-
plikovanou životní situaci tím, že se 
taky ocitli doma. A ještě bych ráda 
zmínila jeden příběh. MŠMT tak tro-
chu pozapomnělo, že do vyučování 
se budou vracet i malotřídní školy. 
Což by znamenalo vyloučit z výu-
ky třeťáky, kteří neodmyslitelně do 
spojené výuky patří. Trápilo nás to, 
tak jsme sedli a napsali dopis na 
ministerstvo. Nazvali jsme ho „Vzkaz 
v láhvi“ a mysleli jsme si, že v tom 
moři byrokracie nikam nedoputuje. 
A představte si, doputoval a změnil 
rozhodnutí MŠMT a naši třeťáci se 

mohou učit se svými spolužáky. Moc 
za to děkujeme a jsme rádi, že se to 
povedlo. Někdy se prostě stačí jen 
ozvat.

PhDr. Marek Matějka

Mgr. Martina Štanclová
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Kontrolní činnost

Úvodem
Podle občanského zákoníku z.č. 
89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nemohou všechny osoby 
shodně postupovat. 

Při výkladu právních jednání (práv-
ní jednání nahrazuje dosud vžitý po-
jem právní úkon) se nově liší jednání 
v právním styku podnikatelů od jed-
nání ostatních osob. 

V právním styku podnikatelů se to-
tiž (kromě výkladu podle ustanovení 
§ 555 až 558 odst. 1 občan. zák., který 
vychází z dřívější obchodněprávní 
úpravy) přihlíží podle výkladového 
ustanovení § 558 odst. 2 občan. zák. 
k obchodním zvyklostem zachováva-
ným obecně, anebo v daném odvět-
ví, ledaže to vyloučí ujednání stran 
nebo zákon. Není-li jiné ujednání, 
platí, že obchodní zvyklost má před-
nost před ustanovením zákona, jenž 
nemá donucovací účinky (tedy před 
dispozitivními ustanoveními, která 
lze smluvním ujednáním změnit), 
jinak se může podnikatel zvyklosti 
dovolat, prokáže-li, že druhá strana 
musela určitou zvyklost znát a s po-
stupem podle ní byla srozuměna.

Co se týká formy právních jednání, 
každý má právo zvolit si pro právní 
jednání libovolnou formu (písem-
nou, ústní či konkludentní), není-li 
ve volbě formy omezen ujednáním 
nebo zákonem. 

Navazující ustanovení § 564 občan.
zák. pak určuje, že vyžaduje-li zákon 
pro právní jednání určitou formu, 
lze obsah právního jednání změnit 
projevem vůle v téže nebo přísnější 
formě; vyžaduje-li tuto formu jen 
ujednání stran, lze obsah právního 
jednání změnit i v jiné formě, pokud 
to ujednání stran nevylučuje (tato 
úprava za středníkem je obsahově 
blízká dřívější úpravě v § 272 ob-
chodního zákoníku). 

Úpravě smluv se pak v občan.zák. 
věnuje ustanovení § 1724 až 1784.

V ustanovení § 1725 se obecně ur-
čuje, že je smlouva uzavřena, jakmile 
si strany sjednají její obsah. V mezích 
právního řádu je stranám ponecháno 
na vůli svobodně si smlouvu ujednat 

a její obsah určit. To se může jevit 
shodné s právní úpravou předchozí. 

Jsou zde však i speciální ustanove-
ní. Smlouvy, které se uzavírají s pou-
žitím úprav smluvních typů, by měly 
obsahovat tzv. podstatné náležitosti. 

Je však určeno v § 1726, že pova-
žují-li strany smlouvu za uzavřenou, 
ač si ve skutečnosti neujednaly ná-
ležitost, již měly ve smlouvě ujednat, 
hledí se na projev jejich vůle jako 
na uzavřenou smlouvu, lze-li zvláště 
s přihlédnutím k jejich následnému 
chování, rozumně předpokládat, že 
by smlouvu uzavřely i bez ujednání 
této náležitosti.

Otázkou pak zůstává, zda to může 
být náležitost jakákoli, a to i ta, která 
by byla pro daný smluvní typ určující. 
Text zákona náležitosti nijak neome-
zuje, na otázku lze tedy zřejmě odpo-
vědět kladně. Daná smlouva by se pak 
měla řídit právní úpravou příslušného 
smluvního typu, což může být nároč-
né na provedení tohoto ustanovení. 

Ustanovení § 1726 pak dále uvá-
dí, že dala-li některá ze stran již při 

uzavírání smlouvy najevo, že dosaže-
ní shody o určité náležitosti je před-
pokladem k uzavření smlouvy, má se 
za to, že smlouva uzavřena nebyla, 
pokud nedošlo k dohodě o této ná-
ležitosti; tehdy ujednání o ostatních 
náležitostech strany nezavazuje, ani 
byl-li o nich vyhotoven zápis. Zde 
může jít o jakoukoli, byť obecně ne-
podstatnou náležitost, která se takto 
stává podstatnou.
Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti byla 
dříve upravena v Zákoníku mezinárod-
ního obchodu a posléze v obchodním 
zákoníku. Dnes je tato právní úprava 
obsažena v § 2652 – 2661  občanského 
zákoníku. 

Lze předpokládat, že kontrolorem 
(dříve definovaným jako vykonavate-
lem kontroly) bude začasté podnika-
tel s příslušným předmětem činnosti.
Základní ustanovení

Podle základního ustanovení se 
podle smlouvy o kontrolní činnosti 
kontrolor zavazuje zjistit nestranně 
stav určité věci nebo ověřit výsledek 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc // text
archiv // foto
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určité činnosti a vydat o tom kontrol-
ní osvědčení a objednatel se zavazu-
je zaplatit mu odměnu. 
Podstatné náležitosti smlouvy tvoří:
• závazek kontrolora k nestrannému 

zjištění stavu určité věci nebo ově-
ření výsledku určité činnosti,

• závazek kontrolora k vydání kont-
rolního osvědčení o tomto zjištění 
nebo ověření, 

• závazek objednatele k zaplacení 
odměny kontrolorovi. 
Nejde o subtyp smlouvy o příkazu 

ani smlouvy o dílo. Nejde o obstará-
ní záležitosti ani o vytvoření díla, ale 
tato smlouva slouží ke zjištění objek-
tivního stavu. 

Nejedná se přitom jen o případné 
ověření množství nebo jakosti zboží, 
může být sjednána jakákoliv kontrol-
ní činnost (např. kontrola hospoda-
ření řízených organizací či jednotek, 
postupů při zadávání zakázek, pro-
vádění údržby, dodržování právních 
nebo interních předpisů při činnosti 
kontrolované osoby nebo organizační 
jednotky, správnosti nakládání se svě-
řenými hodnotami; může jít však také 
např. o provádění revizí elektroinstala-
cí, zkoušek před převzetím stavebních 
objektů a technologických zařízení, 
pevnostní zkoušky konstrukcí, zkouš-
ky výtahů a zvedacích zařízení, těs-
nostní zkoušky potrubí apod.). Přesné 
vymezení předmětu kontroly je věcí 
konkrétního ujednání ve smlouvě. 
Nestranný způsob kontroly

K případnému ujednání, jímž se 
kontrolorovi ukládá povinnost, jež by 
mohla ovlivnit nestrannost kontroly 
nebo správnost kontrolního osvěd-
čení, se nepřihlíží. 

Kontrolor provede kontrolu s od-
bornou péčí podle stanoveného 
způsobu kontroly, doby, místa a roz-
sahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, 

v jakém se předmět kontroly nachá-
zel v době jejího provádění. Zjištěný 
stav popíše v kontrolním osvědčení. 

Kontrolní osvědčení může být růz-
ného dohodnutého druhu nebo dru-
hu stanoveného zvláštními předpisy; 
může se např. jednat o osvědčení o ja-
kosti a kompletnosti (potvrzující kva-
litativní ukazatele zboží a osvědčující, 
že zboží obsahuje stanovená příslu-
šenství), o atest (osvědčující zvláštní 
vlastnosti zboží), mj. i o revizní zprávy 
elektroinstalací (kterými se ve stano-
vených obdobích potvrzuje provo-
zuschopnost zařízení odpovídající 
právním předpisům, závazným tech-
nickým předpisům a normám) apod. 

Kontrolní osvědčení může být mj. 
jedním z dokumentů při platbách 
s využitím dokumentárních akrediti-
vů i při sjednání dokumentárních in-
kas. Může být též dohodnuto v kupní 
smlouvě, že toto osvědčení bude pří-
lohou dodacího listu apod. 

Dále se v praxi může sjednávat mj. 
i osvědčení při zjišťování stavu zásil-
ky či kvality provedeného díla. (Výčet 
příkladů jen naznačuje široké mož-
nosti realizace smlouvy.) 

Neplatnost ujednání smluvního 
vztahu není vázána až na přímé 
ovlivnění nestrannosti, ale stačí pou-
há možnost takového ovlivnění. Cha-
rakteristickým rysem této smlouvy je 
totiž právě nestrannost. 
Kvalita, rozsah, způsob, doba 
a místo kontroly

Kontrolor provede kontrolu v roz-
sahu a způsobem obvyklým při ob-
dobných kontrolách. Má se za to, 
že kontrola má být provedena bez 
zbytečného odkladu v místě, kde se 
předmět kontroly nachází. Objedna-
tel oznámí kontrolorovi včas, kde se 
má kontrola uskutečnit.

Objednatel poskytne kontrolorovi 

součinnost nutnou k provedení kon-
troly, zejména mu umožní potřebný 
přístup k předmětu kontroly.

Mezi ostatní části smlouvy bude 
tedy zpravidla patřit způsob kontroly 
(zajišťující nestrannost), doba, místo 
a rozsah, jakož i popsání stavu před-
mětu kontroly.

Kontrolor musí kontrolní činnost 
nestranně provést; nestranné pro-
vedení však znamená, že výsledky 
kontroly také nesmí v kontrolním 
osvědčení nijak zkreslit, zatajit nebo 
jinak změnit.

Podrobnosti týkající se způsobu 
a rozsahu kontroly by měly být sjed-
nány ve smlouvě. Toto řešení lze jen 
doporučit. Avšak pokud by tomu tak 
nebylo, bude se provádět výše po-
psaným postupem - v rozsahu a způ-
sobem obvyklým při obdobných 
kontrolách. 
Úplata a náklady

Právo kontrolora na odměnu vzni-
ká provedením kontroly a vydáním 
kontrolního osvědčení. Společně 
s právem na odměnu vzniká kontro-
lorovi i právo na náhradu nákladů, 
které při provedení kontroly účelně 
vynaložil, ledaže z povahy těchto ná-
kladů vyplývá, že jsou v odměně již 
zahrnuty.

Kontrolor má nárok na úplatu po spl-
nění povinnosti provést kontrolu a vy-
dat kontrolní osvědčení. Není-li úplata 
smluvena, je objednatel povinen za-
platit úplatu obvyklou v době uzavření 
smlouvy se zřetelem k předmětu, roz-
sahu, způsobu a místu kontroly. 
Vztah ke třetím osobám, vady kon-
troly, náhrada škody

Provedení kontroly se nedotýká 
právních poměrů mezi objednatelem 
a jinými osobami, zejména osobami, 
jimž je určen nebo od nichž pochází 
předmět kontroly.



27

Xadonia 01/2021 PERISKOP

Provedení kontroly je vztahem 
mezi dvěma subjekty a nedotýká se 
jiných právních vztahů. Kontrolní 
osvědčení vystavené kontrolorem 
vůči objednateli kontroly, jehož stej-
nopis může být předán např. pro-
dávajícímu zboží, nemůže nahradit 
oznámení vad kupujícím, nemůže 
obecně nahradit ani prohlídky zboží 
kupujícím.

Jestliže kontrolor neprovedl kont-
rolu řádně, nevznikají mu nároky na 
odměnu, resp. na nutné a účelně vy-
naložené náklady, a objednatel může 
po uplynutí doby stanovené pro pro-
vedení kontroly od smlouvy odstou-
pit. Objednatel pak může postupovat 
podle ustanovení upravujících odpo-
vědnost za škodu, případně uplatnit 
smluvní pokutu, byla-li sjednána.

Kontrolor je povinen nahradit 
škodu způsobenou porušením po-
vinnosti provést řádně kontrolu, jen 
pokud tato škoda nemůže být nahra-
zena uplatněním nároku objednate-
le vůči osobě odpovědné za vadné 
plnění, jež je předmětem kontroly. 
Prvotní je vždy náhrada škody odpo-
vědné osoby; odpovědnost kontrolo-
ra je až druhotná. 

Kontrolor nahradí škodu způso-
benou porušením povinnosti pro-
vést kontrolu řádně v tom rozsahu, 
v jakém objednatel nemůže účinně 
dosáhnout náhrady uplatněním prá-
va z vadného plnění vůči tomu, kdo 
plnil kontrolovaný předmět. Kontro-
lor povinnost k náhradě škody nemá, 
opomenul-li objednatel vymáhat 
své právo vůči třetí osobě včas, nebo 
nemůže-li je vymáhat vzhledem 
k tomu, co s třetí osobou ujednal - viz 
ustanovení § 2660 odst. 1 občan .zák. 

Omezení podle § 2660 odst. 1 ne-
platí, ujistil-li kontrolor objednatele, 
že bez ohledu na rozsah a způsob 

kontroly zjistí všechny vady, nebo 
ujistí-li objednatele, že kontrolní 
osvědčení je úplné a správné.

Půjde-li o případy, kdy je vykona-
vatel povinen nahradit škodu způso-
benou porušením povinnosti provést 
řádně kontrolu, přecházejí na něho 
zaplacením této náhrady nároky, 
které má objednatel vůči osobě od-
povědné za vadné plnění předmětu 
kontroly tak, jako by mu byly tyto ná-
roky postoupeny. Jedná se o případ 
zákonné cese (postoupení). 

I při realizaci tohoto smluvního 
typu je třeba věnovat pozornost kon-
krétnímu smluvnímu ujednání. 

Rovněž vzhledem ke stručnosti 
právní úpravy lze jen doporučit, tak 
jako i u jiných smluvních typů, vydá-
ní příslušných obchodních podmínek 
(např. pro provádění revizí elektro-
instalací) a usnadňovat kontraktaci 
smluvním odkazem na tyto podmín-
ky (v obchodních podmínkách je 
možno také mj. stanovit i otázky pla-
cení, případně fakturování, splatnosti 
faktur, úroků atp.). 

ZÁVĚREČNÉ  POZNÁMKY
Význam smluvního jednání je zřej-

mý právě ze široké smluvní volnosti, 
kterou zákoník umožňuje, a ze sku-
tečnosti, že dílčí okruhy problémů 
zákoník neřeší a ponechává je smluv-
ním partnerům. Při kontraktaci je při-
tom možno vycházet z  praktických 
poznatků.

Příznivý průběh obchodních pří-
padů (bez nepříznivých důsledků), 
realizace, event. aplikace právních 
ustanovení je po našem soudu limito-
ván zejména úrovní právních předpisů, 
úrovní smlouvy i kvalitním dokladová-
ním průběhu plnění smlouvy a rych-
lostí a kvalitou rozhodování sporů.

Z těchto předpokladů k úspěšné 
realizaci a aplikaci práva přispívá tedy 
i kvalifikované uzavírání smluv (jas-
ných, srozumitelných, určitých) a do-
kladování průběhu plnění smlouvy, 
které je v možnostech subjektů ob-
chodního práva. 

Rozhodující význam přitom má 
výběr smluvního partnera a vhodná 
volba zajišťovacích prostředků. Při 
uzavírání smluv bychom se měli snažit 
vyvarovat „klasických nedostatků“. 

Začasté zjišťujeme, že dohody uči-
něné mezi smluvními stranami nejsou 
v souladu se zákonem nebo nejsou 
voleny příliš vhodně. Přestože se může 
jednat o známé otázky, řada nedostat-
ků se stále opakuje. Připomínáme, že 
značné procento smluv trpí nedostat-
kem již při určení subjektů.

Další neméně důležitou otázkou 
je používání nevysvětlených pojmů 
a zkratek. Smluvním stranám lze jen 
doporučit, aby pojmy použité ve 
smlouvě (které nejsou pojmy práv-
ních předpisů a ani jejich obsah není 
dán obchodními zvyklostmi) v úvo-
du smlouvy definovaly; totéž platí 
o zkratkách. 

LITERATURA:
BEJČEK, J.; MAREK, K.; KOTÁSEK, J.; ONDREJOVÁ, D. Nástin obchodního práva II. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 
111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 78. ISBN 978-80-210-4978-9.
ELIÁŠ, K.; ZUKLÍNOVÁ, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva, Linde Praha, a.s., Praha 2001. 
MAMOJKA,M. ZAJAC,P. Obchodné právo, Akadémia policejného  zboru  SR, 1996, 157 s.
MAREK, K. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualizov. a rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. 
ISBN 978-80-210-4619-1.
OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník, Komentár, 2. vyd., IURA EDITION, 2005.
SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. Právo, Obchod, Ekonomika II, 1. vyd., Praha: Leges 2012, 624 s., ISBN 978-80-87576-33-5.
SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. MAREK, K.; RABAN, P. Česko-slovenské kontexty obchodního práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 
544 s. ISBN 978-80-7357-707-0.
ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. Občanský zákoník, komentář, Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-370-8. 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc



28

Xadonia 01/2021 PERISKOP

Ladislav Havlíček
zakladatel mechanoskopie

Život
Ladislav Havlíček byl zakladatel 
a průkopník kriminalistickotechnické 
metody “mechanoskopie” a vůbec 
kriminalistické práce u četnictva 
a policie. 
Narodil se 6. dubna 1900 v Křížlicích 
u Jilemnnice. Měl sedm sourozen-
ců (dvě sestry a pět bratrů). Rodina 
z existenčních důvodů odešla ko-
lem roku 1912 do Skřivan, kde ro-
diče pracovali na velkostatku. Zde 
Havlíček vychodil školu a vyučil se 
zámečníkem ve skřivanském cukro-
varu (což zjevně dopomohlo k jeho 
další činnosti u četnictva). V první 

světové válce se krátce účastnil bojů 
na srbské a později italské frontě. 
Havlíček byl v roce 1918 členem 
Stráže svobody (účastnil se akcí 
na západním Slovensku, kam byli 
vysláni Sokolové k obraně repub-
liky po první světové válce). Tyto 
dobrovolnické organizace, Pluky 
stráže svobody, byly zrušeny do 30. 
listopadu 1919 (již po válečných 
bojích a již po vzniku samostatného 
československého státu). Prezenční 
vojenskou službu absolvoval v le-
tech 1920 – 1922 na Velitelství čs. 
zemského dělostřelectva v Praze 
v Černínském paláci. Zde dosáhl 
hodnosti desátníka. Následně vstou-
pil na četnickou přípravu (četník na 
zkoušku) a byl zařazen v Praze na 

Malou Stranu, bydlel v četnických 
kasárnách v Karmelitské ulici č. 18. 
Po absolvování četnické školy byl 
odvelen na služební praxi do Ústí 
nad Labem. V roce 1925 byl přeložen 
do Teplic-Šanova, kde byl povýšen 
do funkce velitele četnické stanice 
(zde poprvé více inklinoval k zjišťo-
vání způsobu vyloupení pokladen). 
Od dubna 1928 do konce roku 1929 
pracoval na četnické pátrací stani-
ci v Praze 3. Po krátkém čase se stal 
specialistou na četnickém ústředí, 
které bylo vytvořeno v rámci pátrací 
služby. Havlíček tak měl vytvořené 
podmínky pro vlastní odborný rozvoj 
a mohl se věnovat dalšímu zkoumání 
v oboru jím nazvaným „mechanosko-
pie“. Kvůli onemocnění revmatismem 
zažádal o přeložení do kancelářské 
služby. Byl přeložen na Ústřední čet-
nické pátrací oddělení v Praze, kde 
byl zařazen až do září 1941.  
Havlíček se v rámci své činnosti 
specializoval na vyšetřování trestné 
činnosti kasařů, přičemž měl mož-
nost si v praxi ověřovat a teoreticky 
definovat nový obor kriminalistiky 
- mechanoskopii. Oficiálně se jeho 
pracoviště nazývalo „Skupina pro 
stíhání lupičů a metalografii“ (zkrá-
ceně „skupina pokladen“). Mimo 

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. 
doc. JUDr. Mgr. František Vavera, Ph.D., LL.M. 
// text

Ladislav Havlíček 
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Vznik mechanoskopické stopy a znázornění identifikačního zkoumání.

3d mechanoskopická stopa zvětšená 
v elektronovém skenovacím mikroskopu.

jiné také spolupracoval jako hlasatel 
v pátracích rozhlasových relacích 
četnictva Radiojournalu, jejichž vy-
sílání bylo zahájeno dne 2. května 
1935. Ladislav Havlíček měl trvalé 
a logické hodnostní povyšování. 
V roce 1932 byl povýšen na štábního 
strážmistra, v roce 1934 se stal pra-
porčíkem a v roce 1937 byl povýšen 
do hodnosti vrchního strážmistra. 
V roce 1940 vydal první ucelenou 
učebnici mechanoskopie na světě, 
s názvem „Mechanoskopie stopy 
a znaky řemeslných nástrojů“. Při-
pravoval knihu „Lupiči pokladen 
a zločinci z povolání“, bohužel ruko-
pis knihy nebyl nikdy nalezen. Dne 
11. května 1945 byl zajištěn a zproš-
těn služební pragmatiky tedy činné 
služby. Byl distancován od policejní 
služby. Dne 13. srpna 1948 s Havlíč-
kem Ministerstvo vnitra definitivně 

rozvázalo služební poměr s účinnos-
tí od 1. září 1948 a dne 9. listopadu 
1948 byl i zbaven funkce stálého 
soudního znalce. Byl propuštěn ze 
služby bez jakýchkoliv nároků, včet-
ně penzijních. Po rozpadu rodiny 
a v bezvýchodné situaci emigroval 
9. října 1949 přes západní hranici na 
Domažlicku do Spolkové republiky 
Německo. Od té doby až do roku 
1968 byl oficiálně nezvěstný. Zemřel 
30. července 1976 v Chicagu. 
Vznik mechanoskopie a přínos
Ladislava Havlíčka
Mechanoskopie se zabývá posu-
zováním vzniku, trvání (existence) 
a zániku stop vytvořených nejrůz-
nějšími nástroji a v řadě případů 
i identifikací nástrojů podle jimi vy-
tvořených stop.
Kriminalistické metody identifikace ná-
strojů podle jejich stop zanechaných 

na místě činu a mechanismu vzniku 
stop byly poměrně dlouho značně 
omezené. Jedny z prvních pokusů 
na světě prováděl od roku 1927 La-
dislav Havlíček na četnické stanici 
v Teplicích-Šanově. Na základě jeho 
výsledků a za účelem vyhodnoco-
vání stop nástrojů na napadaných 
pokladnách byla v roce 1931 zřízena 
mechanoskopická skupina, „skupi-
na lupičů pokladen”, u tehdejšího 
Ústředního četnického pátracího od-
dělení v Praze. Skupina se zabývala 
systematickým bojem proti kasařům 
za využití nové metody zabývající 
se stopami nástrojů na napadaných 
objektech. Tuto skupinu řídil, kdo 
jiný než vrchní strážmistr Ladislav 
Havlíček, který byl z našeho pohledu 
zakladatelem nové kriminalistické 
disciplíny - mechanoskopie. Jednalo 
se zejména o stopy hasáků a jiných 
nástrojů na pancířích vyloupených 
pokladen. V průběhu 30. let také vy-
šly dva časopisecké články zabýva-
jící se problematikou stop nástrojů 
a vloupáním do pokladen.
Ústřední četnické pátrací odděle-
ní již 29. května 1931 vydalo pro 
četnické pátrací stanice Směrnici 
pro stíhání lupičů pokladen, která 
pojednávala o zajišťování stop ha-
sáků a nástrojů vůbec. Četnictvo 
při stíhání lupičů pokladen použí-
valo všech dostupných prostředků: 
telefonu, telegrafu, rozhlasu, aut, 
motocyklů, jízdních kol, služebních 
psů, ale i optických, měřičských 
a fotografických přístrojů. Na zákla-
dě systematické práce četnictva se 
podařilo zvrátit trend nárůstu počtu 
vyloupených pokladen, který, jak 
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již bylo uvedeno, kulminoval v roce 
1933 celkem 760 případy, v letech 
1935 a 1936 dosahoval zhruba 570 
případů a v následujících letech ješ-
tě klesal. K tomu napomáhala i nová 
evidence lupičů pokladen, která 
v roce 1935 čítala 1600 osob, v roce 
1936 1810 osob a v roce 1940 přes 
2000 osob zabývajících se vylupo-
váním pokladen. Vedle toho byla 
vedena evidence případů tvořená 
fotografiemi i popisem a sbírkou ná-
strojů, úlomků nástrojů a jiných do-
ličných věcí. Například v roce 1936 
bylo skupinou lupičů pokladen pro-
vedeno 360 zkoumání, pomocí nichž 
se podařilo objasnit 173 případů.
Za doby Protektorátu Čechy a Mo-
rava nastal zvrat, spíše krok zpět. 
Bezpečnostní služebny obdržely ně-
meckou kriminalistickou literaturu 
a v českém jazyce se převážně žádné 
práce nevydávaly. Byly zde ale i vý-
jimky. V roce 1940 vyšla, publikace 
Ladislava Havlíčka „Mechanoskopie 
stopy a znaky řemeslných nástrojů“. 
Jedná se o již zmiňovanou publikaci, 
která změnila pohled na zkoumání 
stop nástrojů.
Tato „Bible mechanoskopie“ vyšla 
ve velice pohnuté době, ale přes 
všechny nesnáze se stala základ-
ním a prvním pramenem tohoto 
kriminalistického oboru, z něhož 
mechanoskopové čerpají dodnes. 
Publikace má svou kvalitu z hledis-
ka přesné terminologie a některých 
pracovních metod k identifikaci 
nástrojů použitých k vloupání. Je 
možné konstatovat, že je to první 
a dodnes jediná učebnice mecha-
noskopie, z níž čerpají mechanosko-
pové informace dodnes. U zrodu 
této kriminalistické disciplíny stáli 
dva čeští, pro vědu zapálení četní-
ci – Havlíček a jeho spolupracovník 
Všetečka.

Oceněním neúnavné práce vrchní-
ho strážmistra Ladislava Havlíčka 
bylo jeho jmenování za stálého pří-
sežného soudního znalce v oboru 
mechanoskopie u krajského soudu 
trestního v Praze. 
Přínos Ladislava Havlíčka pro 
vznik a rozvoj mechanoskopie
Velký přínos Ladislava Havlíčka 
je možné vidět v následujících 
oblastech:
• Ladislav Havlíček je bezesporu 
prvním kriminalistou, který sys-
tematicky a uceleně popsal vy-
hledávání, zajišťování a zkoumání 
mechanoskopických stop s cílem 
identifikovat nástroj, kterým stopa 
byla vytvořena. Lze ho označit jako 
“zakladatele“ kriminalistické mecha-
noskopie v Československu.
• Přínos jeho díla je zejména v tom, 
že jsou optimálně popsány metody 
zajišťování mechanoskopických stop 

a takto popsané postupy zajišťování 
mechanoskopických stop jsou zcela 
použitelné i dnes bez omezení. Ha-
vlíček si významně uvědomoval vý-
znam prvotního ohledání místa činu 
a následné zajištění stop.
• Principy identifikace nástrojů jsou 
velmi dobře popsané a také je lze 
zcela bez korekcí přijmout i pro 
dnešní mechanoskopické zkoumání. 
• Výborná je také obrazová doku-
mentace identifikačních zkoumání 
v jeho publikační činnosti.
• Z dnešního pohledu můžeme oce-
nit také skutečnost, že Ladislav Ha-
vlíček byl v podstatě kriminalistický 
technik s civilní profesí zámečníka 
(vyučil se zámečníkem ve skřivan-
ském cukrovaru), napsal dva časo-
pisecké články a následně vynikající 
monografické, odborné dílo, jehož  
publikované principy identifikace 
nástrojů jsou použitelné dodnes.
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