
S novým rokem vysoké školy tradičně
otevírají přihlášky. Nabízí se otázka, zda se to
týká i Vysoké školy finanční a správní.
Samozřejmě. Hned od 1. ledna si zájemci
mohou vybrat z naší široké škály studijních
programů v prezenční i kombinované formě
studia, některé i v anglickém jazyce. Ekonomi-
ku amanagement dokonce i v distanční formě
studia. Čelíme velké konkurenci. V posledních
letech se velmi zmírnila přijímací kritéria pro
studium na veřejných vysokých školách, které
navíc v současnosti nemají de facto žádné limi-
ty v počtech přijímaných studentů. A student
tam v neposlední řadě neplatí školné.

Proč by si tedy vlastně měl student vybrat
právě soukromou VŠFS?
Z pravidelných průzkumůmezi studenty prv-
ních ročníků víme, že tím hlavním tahákem
(až v 75 %) je atraktivní studijní program,
který navíc svým zaměřením nabízí uplatně-
ní v praxi. Nebudeme si ale nic nalhávat,
hezky nazvat a dobře popsat studijní pro-
gram je zejména věc marketingu a na tom
v dnešní době pochopitelně také záleží. Ale
to nestačí. Jakmile se z uchazeče stane stu-
dent, musí jej vysoká škola přesvědčit, že to
nebyla jen prázdná slova. My máme napří-
klad zkušenost, že k nám v průběhu prvního,
ale i druhého ročníku přestupují studenti
z jiných veřejných i soukromých vysokých
škol. Tato situace nás netěší, byť každý stu-

dent znamená radost. Právě takové soukro-
mé vysoké školy nám kazí dobrou pověst.

V čem je Vysoká škola finanční a správní jiná?
Naše studijní programy nejsou jen navrženy
promyšleně, ale každoročně procházejí evalu-
ací a inovací. Na několika workshopech kate-
der a vedení univerzity hodnotíme jejich aktu-
álnost a také zpětnou vazbu od studentů z
anonymních anket. Jejich podněty jsou také
inspirací. Současně hodnotíme kvalitu výuky
a připravujeme nasazení pedagogů pro příští
akademický rok.

Na co tedy kladete hlavní důraz?
Nezpochybnitelně na kvalitu výuky. Jsem
velmi ráda, že se na tento aspekt stále více
soustředí i Národní akreditační úřad, který
plní roli hlavního regulátora vysokoškolské-
ho prostředí. A kvalita výuky souvisí s tím,
kdo na vysoké škole učí a jak učí. Pro studen-
ta není zas tak důležité, jaké publikace ten
který pedagog vydal, ale zda umí aplikovat
teoretické znalosti do praktického využití.
Ještě jednou se vrátím k anketám, které pravi-
delně dělámemezi studenty všech ročníků. V
té poslední více než 95% respondentů hodno-
tilo výuku na VŠFS nadprůměrně.

Zaujala mě pasáž o propojení teorie a praxe.
To čteme v mnoha propagačních textech řady
vysokých škol. Co si pod tím ale máme

představit konkrétně na Vysoké škole
finanční a správní?
Hodně nám záleží na tom, aby vyučovali odbor-
níci z praxe – třeba finance lidé z bank (např.
České národní banky), ekonomické předměty
lidé z nejrůznějších firem, právní předměty
soudci či advokáti, kriminalistiku učí znalci z
nejrůznějších forenzních disciplín či lidé, kteří
mají konkrétní zkušenost z vyšetřování trestné
činnosti. A když jsme u té praxe – část našich
studijních programů je akreditována v navazu-
jícím magisterském studiu jako profesní, a to
znamená jediné, povinnou praxi v průběhu stu-
dia, kterou jako univerzita musíme zajistit.

Ale podívejme se dál. Vystudovala jsem
vysokou školu a našla snad dobré uplatnění.
Stačí to pro budoucnost?
Zdaleka ne. Dnešní svět je tak proměnlivý
a dynamický, že řečeno s klasikem: „Kdo chví-
li stál, stojí opodál.“ Proto na VŠFS funguje
Institut celoživotního vzdělávání, což by bylo
na samostatný článek.

Je ještě něco, co byste čtenářům speciálu
Vzdělávání ráda vzkázala?
Určitě do nového roku mnoho šťastných roz-
hodnutí, ať už povedou k nám, nebo ne.
A také mám jedno pozvání. V pátek 27. ledna
vyjde celý magazín Speciál – My z VŠFS.
A tam bude dost prostoru říct všechno, co
zde zaznít nemohlo.

Rok 2022 nás tak trochu zaskočil. Řadu problémů řešil každý z nás: rodiny, firmy, ale samozřejmě
i školy. Prognózy navíc zatím ukazují, že ani rok 2023 nebude snadný. S jakými očekáváními do něj
hledí rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová?

Univerzita, kterou
nepřehlédnete, je VŠFS
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