
MLADÁ FRONTA DNES ❘ čtvrtek 7. 3. 2019

Komerční příloha o studijních střediscích Vysoké školy finanční a správní

Univerzita VŠFS

Bohuslava Šenkýřová
rektorka univerzity

L
etošní „devítkový“ rok je vý-
znamnýnejen pro naši republi-
ku, ale i pro naše Společenství
škol. Před 25 lety vznikla Ban-
kovní akademie, střední od-

borná škola a vzdělávací instituce pro
nově se rozvíjející bankovní sektor.
O pět let později jako jeden ze zaklada-
telů a hlavní tvůrce projektu uspěla
u akreditace a u MŠMT, a tak vznikla
Vysoká škola finanční a správní
(1999).
V dalších letech spatřily světlo světa

Kouzelné školy – mateřská a základní
a osmileté gymnázium Kodaňská.

V roce 2009 Vysoká škola finanční a
správní získala akreditaci doktorské-
ho studia a status univerzity.
VŠFS cíleně staví za svou hlavní

metu přípravu absolventa, který bude
úspěšný v oboru, který vystudoval. Za
20 let naši akademičtí pracovníci, kte-
ří často znají svůj obor i z praxe, při-
pravili kolem 17 000 absolventů. Mno-
zí dnes zastávají významné pozice ve
finanční, podnikové i státní sféře.
Řada z nich i po skončení studia s naší
univerzitou spolupracuje, účastní se
konferencí, kurzů celoživotního vzdě-
lávání, zapojuje se do společných vý-
zkumných projektů, anebo podporuje
naše aktivity finančně. Někteří dokon-
ce pracují na naší univerzitě na akade-
mických či odborných pozicích.

Vysoká kvality našich vzdělávacích
a výzkumných aktivit byla oceněna

i Národním akreditačním úřadem, kte-
rý udělil našim studijním programům
nové akreditace většinou na 10 let.

V letošním roce chceme proces akredi-
tací úspěšně dokončit.
Nové akreditace studijních progra-

mů v anglickém jazyce jsou nezbyt-
nou podmínkou pro přijímání zahra-
ničních studentů. Těch v současné
době na naší univerzitě studuje ko-
lem 1 100 a pocházejí z více než
50 zemí světa. Mezinárodní rozměr
univerzity je dalším naším cílem.
Mezi dlouholeté partnery patří City
University of Seattle a mexická CE-
TYS. Posledních pět let úspěšně rozví-
jíme spolupráci s CUFE (Čína) a CityU
v rámci třístranného vzdělávacího
projektu, který osobně zaštítil prezi-
dent Miloš Zeman.

Pokračování na str. 2

Devítkový rok je pro
Společenství škol plný výročí

Foto:MagdalénaChalupová

Za 20 let akademičtí
pracovníci VŠFS, kteří
často znají svůj obor
i z praxe, připravili
kolem 17 tisíc
absolventů.
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P osláním Vysoké školy finanční
a správní je stát se přední respek-
tovanou a vyhledávanou vzdělá-

vací a vědecko-výzkumnou institucí,
která vytváří svým absolventům před-
poklady pro jejich trvalý kariérní růst i
plnohodnotný rozvoj osobnosti. Jejím
ukončením získají konkurenční výho-
du a budou se úspěšně prosazovat na
trhu práce po celou dobu svého pro-
duktivního života.

Pokračování ze str. 1
Nejen pro zahraniční studenty jsme vy-
budovali moderní ubytovací kampusy.
Vedle toho na Žižkově otevřeme v květ-
nu novou kapacitu téměř 150 lůžek
v centru Prahy 5.
Spolupráce s Jiliang University z Han-

jou vyvrcholila společným založením a
odhalením desky Konfuciova institutu
při VŠFS. Ten bude vedle tradiční výu-
ky čínštiny rovněž plnit roli podnikatel-
ského think-tanku. Budeme zpracová-
vat ekonomické analýzy vzájemných
vztahů a propojovat české a čínské fir-
my a organizace. Předpokládáme, že
výstupem bude čtvrtletní zpravodaj
v papírové a elektronické podobě, kte-
rý bude zahrnovat analýzy, průzkumy,
konference, podnikatelské akce, roz-
hovory, odborné ekonomické články
apod. Vedle tradičních kulturních akcí
bude Konfuciův institut pořádat kulaté
stoly s podnikateli (Business bre-

akfest), pracovní workshopy a různé
vzdělávací aktivity pro podnikatele.
Tuto aktivitu zaštítí Fakulta ekonomic-
kých studií pod vedením děkana doc.
Ing. Karla Havlíčka, PhD., MBA. Našimi
spolupracujícími institucemi budou
kromě partnerů VŠFS ministerstva,
Český statistický úřad, Česká národní
banka, Asociace malých a středních
podniků, Hospodářská komora, Tech-
nologická agentura ČR a některé vyso-
ké školy. První zpravodaj vyjde ještě
v letošním akademickém roce. Slav-
nostní otevření Konfuciova institutu
proběhne na podzim.
Na závěr letošního roku vyvrcholí

oslavy našich výročí, které jsme slav-
nostně zahájili na plese v lednu letošní-
ho roku. Ve čtvrtek 14. listopadu 2019
se uskuteční slavnostní zasedání vědec-
ké rady VŠFS, na které budou pozváni
rektoři a prezidenti řady zahraničních
univerzit, se kterými naše univerzita

spolupracuje i jako člen International
Association of University Presidents.
V pátek 15. listopadu uspořádáme
vKongresovém centru ČNBmezinárod-
ní konferenci s významným zahranič-
ním keynote speakrem spojenou s vy-
hlášením vítězů soutěže o cenu profe-
sora Vencovského. Vítězové si rozdělí
200000Kč. Podmínky soutěže jsme le-
tos inovovali a jsou k dispozici na na-
šich webových stránkách
A konečně v předvánočním čase uví-

táme na naší univerzitě zasedání České
konference rektorů.
Život všech našich škol je dynamický

a radostný. Každý rok přinese něco no-
vého – nové úspěchy i překážky, které
musíme zdolávat. Vždy nás potěší,
když práci, kterou děláme rádi, ocení
Česká školní inspekce, Národní akredi-
tační úřad, veřejnost nebo naši žáci
a studenti. Tak nám držte palce nejen
do toho letošního výročního.

Sdílené
hodnoty
● Vysoká úroveň a kvalita vzdělávání
a vědecko-výzkumné činnosti
● Důvěryhodnost, profesionalita
a odbornost
● Svoboda názorů a jejich prezentace
● Dynamika a flexibilita reagující
na vývoj sociálně ekonomického pro-
středí
● Vstřícné, partnerské a přátelské
vztahy
● Trvalé vazby studentů a absolventů
ke škole
● Respekt, loajalita a odpovědnost
vůči studentům i škole
● Kooperace, sdílení informací

Motto
Staneme se vaším celoživotním partnerem ve vzdělávání
a nepostradatelným průvodcem 21. stoletím k profesionálnímu úspěchu.

Devítkový rok je pro
Společenství škol...

Přijďte se podívat
na dny otevřených dveří

PRAHA
● 13. 3. 2019; 10. 4. 2019;
15. 5. 2019; 12. 6. 2019; 10. 7. 2019;
14. 8. 2019; 11. 9. 2019

Praha 10 – Estonská 500
(210 088 827 nebo 210 088 844,
prihlaska@vsfs.cz)
bakalářské i navazujícímagisterské
studium – začátek v 16 hodin

STUDIJNÍ STŘEDISKA
● 14. 3. 2019; 11. 4. 2019;
16. 5. 2019; 13. 6. 2019; 11. 7. 2019;
15. 8. 2019; 12. 9. 2019

Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3
(353 301 011 nebo 353 301 012,
prihlaska@vsfs.cz)
bakalářské i navazujícímagisterské
studium – začátek v 14 hodin

Most
Most – Pionýrů 2806
(476 707 722, most@vsfs.cz)
bakalářské i navazujícímagisterské
studium – začátek v 14 hodin

Poslání



MLADÁFRONTA DNES ❘ čtvrtek 7. 3. 2019 ❘ 3

Co si od nás odnesete:
• získáte nejnovější poznatky jak v teo-
retické, tak praktické rovině z oblasti
globálního marketingu, marketingo-
vé strategie, základůmanažerské eko-
nomiky včetně
znalostí konstruk-
ce a posuzování
efektivnosti mar-
ketingových, ko-
munikačních ame-
diálních procesů
• seznámíte se s oblastí integrovaného
globálního marketingu a s využitím
nejnovějších komunikačních a infor-
mačních technologií
• budete se orientovat v oblasti zkou-
mání praxe marketingových procesů
v současné společnosti
• získáte potřebné znalosti moderní so-
ciologické a psychologické teorie

Uplatníte se:
• především v podnikové a mediální
sféře
• na pozici marketingového manažera
(výkonný manažer)

• jako samostatný
pracovník marke-
tingové komunika-
ce (řešitel konkrét-
ních marketingo-
vých nebo komuni-
kačních akcí)

• ve vysoce specializovaných funkcích
(specialista nebo brand manažer)
• ve středních a vrcholovýchmanažer-
ských funkcích jiné než marketingové
orientace
• jako manažer komunikace s nadná-
rodními společnostmi
• jako poradce (manažer) v regionál-
ních a v mezinárodních marketingo-
vých společnostech

Co si od nás odnesete:
• získáte znalosti a dovednosti nutné
pro řízení různých typů organizač-
ních jednotek (zejména podniků a je-
jich částí)
• budete schopni aplikovat znalosti
trendů v jednotlivých oborech do pod-
nikové praxe
• budete se oriento-
vat v požadavcích
kladených průmys-
lem 4.0
• získáte potřebné
měkké dovednosti,
kterými jsou trhempožadovaná kreati-
vita, podnikavost, schopnost prezenta-
ce, schopnost komunikace a práce
v týmu, obecná schopnost aktivního

přístupu ke světu, schopnost nachá-
zet inovativní řešení.

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

vých strukturách,
v malých a střed-
ních podnicích
• ve sféře domácího
i zahraničního ob-
chodu
• v samostatném

podnikání OSVČ
• v rodinných podnicích, ve služ-
bách, popřípadě v neziskových sub-
jektech.

Co si od nás odnesete:
• zdokonalíte se v analýze, návrhu a
řízení informačních systémů, v soft-
warovém a znalostním inženýrství
• získáte přehled o dalších navazují-
cích technikách
a technologiích a
o nejaktuálnějších
trendech v oblasti
informačních a ko-
munikačních tech-
nologií a systémů
(IS/ICT), jako je technologie XML,
technologie kryptoměn či platformy
business simulací
• získáte znalosti tematiky Startups, sa-
mostatného zakládání nových inovač-
ních firem v ICT oborech
• posílíme vaše hard skils, vycházejí-
cích z podstaty technologií, i soft
skills, reflektujících požadavek rozvo-
je osobnosti informatika

• budete mít dobré prezentační a ko-
munikační dovednosti včetně schop-
nosti plynulé odborné komunikace
v anglickém jazyce
• budete schopni vedení projektových

týmů, týmové prá-
ce a kooperace

Uplatníte se:
• jako architekt IS, manažer ICT pro-
jektů,manažer bezpečnosti nebo data-
bázový specialista
• konzultant v oboru ICT
• implementátor typového aplikační-
ho software
• na pozicích analytiků, vývojářů, pro-
gramátorů, správců sítí a databází
• podnikatel v ICT

Bakalářské, magisterské
a doktorské studijní programy

Marketingová komunikace /
Marketing Communication (ENG)
Dosažené tituly: Bc., Mgr. Ekonomika a management /

Economics and Management (ENG)
Dosažené tituly: Bc., Ing.

Akreditováno
do roku 2028

Akreditováno
do roku 2024

Akreditováno
do roku 2024

Foto: Archiv VŠFS

Aplikovaná informatika
Dosažené tituly: Bc., Mgr.
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Co si od nás odnesete:
• pochopení teorie a praxe bezpeč-
nostní problematiky a forenzních dis-
ciplín
• teoretické základy trestního a ústav-
ního práva, kriminologie a kriminalis-
tiky
• znalosti z ekonomických disciplín po-
třebných pro posouzení řešení a ovliv-
ňování konkrétních bezpečnostních
jevů v podnikání
• naučíte se strategiím ochrany práv-
ních statků a ochrany veřejného po-

řádku v odpovídajícím právním pro-
středí

Uplatníte se:
• na úrovni středního článku řízení ve
státní správě, veřejné správě a v sou-

kromém sektoru jako bezpečnostní
specialisté
• v komunikaci se státními a nestátní-
mi institucemi a organizacemi při vy-
pracování a zajišťování projektů týkají-
cích se problematiky bezpečnosti
• ve všech institucích včetně vlády ČR
při realizaci požadavků EU k zabezpe-
čení plynulého, efektivního a bezpeč-
ného chodu každého úřadu
• v organizacích, kde je nutné provádě-
ní efektivní prevence, kontroly a bez-
pečnostní činnosti

Co si od nás odnesete:
• základní znalosti trestního práva
hmotného a procesního, kriminalisti-
ky, kriminologie a forenzních věd
• budete schopni aplikace potřebných
právních předpisů s využitím po-
znatků oborově příslušných speciali-
zovaných oblastí
• naučíme vás nutným znalostem kri-
minalistických metod při zajišťování
a vyhodnocování stop a vyšetřování
trestných činů
• stejně jako kriminalistickým techni-

kám (jako jsou například daktylosko-
pie, kriminalistická biologie, trasolo-
gie, mechanoskopie, kriminalistická

balistika, písmoznalectví, fonoskopie
a další)

Uplatníte se:
• na pozici kriminalisticko-právních
specialistů na úrovni středního a nižší-
ho managementu
• jako právní specialisté ve státní sprá-
vě, s využitím znalostí z práva, krimi-
nalistiky a forenzních věd
• v nejrůznějších oblastech bezpeč-
nostní problematiky a v soukromých
bezpečnostních službách
• vhodné pro policisty, hasiče, strážní-
ky a pracovníky bezpečnostních agen-
tur

Co si od nás odnesete:
• znalost organizace a struktury veřej-
né správy v ČR a zemích EU
• pochopení základů a specifikace re-
gionálního rozvoje a regionalistiky
• budete se orientovat v českém i ev-
ropském správnímprávu,mezinárod-
ním právu, ve veřejném právu a ak-
tuálních problematikách evropského
práva
• porozumíte ústavním systémům ev-
ropských zemí včetně jejich veřejné
správy

Uplatníte se:
• v kvalifikovaných expertních amana-
žerských pozicích ve státní správě a sa-
mosprávě
• v administrativě EU a v dalších evrop-
ských i mezinárodních organizacích
• jako tajemníci obecních a městských
úřadů
• v libovolných odborech na minister-
stvech a v dalších státních orgánech

Akreditováno
do roku 2024

Bakalářské, magisterské
a doktorské studijní programy

Akreditováno
do roku 2024

Akreditováno
do roku 2024

Kriminalisticko-právní specializace
Dosažené tituly: Bc., Mgr.

Bezpečnostně právní studia
Dosažené tituly: Bc., Mgr.

Veřejná správa
Dosažené tituly:
Bc., Ing.

2x foto: David Urbanczyk
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Co si od nás odnesete:
• v doktorském studiu vás připravíme
ke zvládnutí obecné metodologie vě-
decké práce
• vybavíme vás spe-
cializovanými zna-
lostmi, dovednost-
mi a schopnostmi
z oblasti finanč-
ních trhů a finanč-
ních institucí, ve-
doucími k originálním tvůrčím postu-
pům, výzkumůma systematické publi-
kační aktivitě

Uplatníte se:
• jako absolventi doktorského studijní-
ho oboru naleznete uplatnění zejmé-
na v oblasti teoretického a aplikované-

ho výzkumu, na
pracovištích zabý-
vajících se proble-
matikou teorie fi-
nančních trhů
• svémísto také na-
leznete v oblas-

tech měnové teorie a politiky ve vý-
zkumných institucích a pedagogické
činnosti na vysokých školách či v ob-
lasti státní správy a ve finančních insti-
tucích

Co si od nás odnesete:
• seznámíte se se současným stavem
a s vývojovými trendy teorie i praxe
bankovnictví i podnikových financí
• budete vybaveni specifickými zna-
lostmi o podstatě a fungování široké-
ho spektra nabídky bankovních a in-
vestičních služeb a jejich uplatnění
na finančních tr-
zích
• získáte znalosti
fungování měno-
vé a protiinflační
politiky, potřebný
národohospodář-
ský rozhled a schopnost posuzovat
danou problematiku v širších ekono-
mických a společenských souvislos-
tech
• budete se orientovat v současných
vývojových trendech makroekono-
mie, teorii i praxi financí, měnové

a protiinflační politice a ve finančním
investování

Uplatníte se:
• na všech pozičních úrovních bankov-
ních domů jako specialisté nebomana-
žeři

• jako specialisté fi-
nančních oddělení
či odborů v prů-
myslu a službách
• v oblasti státních
financí, např. ve
veřejné správě

• jako finanční poradci v komerční
a podnikatelské sféře
• po přípravě k vykonání zkoušek od-
borné způsobilosti, pokud se k výko-
nu některých činností v oblasti finanč-
ních trhů požaduje, například jako
makléři

Co si od nás odnesete:
• široký okruh informací z oblasti prá-
va soukromého a v racionální míře
i veřejného
• budete schopen
zpracovat a posou-
dit problematiku
z oblasti různých
právních odvětví
včetně Evropského
soutěžního práva
• prohloubíte si právně-technické do-
vednosti, posílíme vaše dovednosti
právní argumentace, a to v ústním i pí-
semném styku
• budete schopni kvalifikovaně spolu-
pracovat na přípravě právních doku-
mentů, souvisejících s běžnými
iméně obvyklými podnikatelskými ak-
tivitami
• jde o obor aplikovaného využití prá-
va, jehož absolventi nebudou podle

stávající právní úpravy moci vykoná-
vat právně regulovaná, speciální práv-
nická povolání (advokát, notář, soud-
ce atd.)

Uplatníte se:
• na vyšších manažerských funkcích
v soukromých firmách, s perspekti-
vou celkového řízení těchto firem po
nabytí odpovídajících praktických zku-
šeností
• na pozici právního specialisty
• jako špičkový konzultant, a to i v ob-
lasti mezinárodních obchodně-práv-
ních vztahů
• v samostatném podnikání OSVČ.

Finance / Finance (ENG)
Dosažené tituly: Ph.D.

Akreditováno
do roku 2028

Bakalářské, magisterské
a doktorské studijní programy

Finance
Dosažené tituly: Bc., Ing.

Akreditováno
do roku 2028

Akreditováno
do roku 2028

Foto:MagdalénaChalupová

Právo v podnikání
Dosažené tituly: Bc., Mgr.
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Zahraniční spolupráce
dlouhodobě leží ve stře-
du zájmu Vysoké školy
finanční a správní, a to
nejen z pohledu nabíd-
ky studia zahraničním
studentům, ale i v nava-
zování a udržování vyni-
kajících vztahů smno-
ha zahraničními univer-
zitami.

RomanMentlík
prorektor pro mezinárodní vztahy

P
otvrzuje se, že narůstá poptáv-
ka nejen po dlouhodobém stu-
diu na VŠFS, ale i po kratších
studijních programech mno-
ha podob a forem. Portfolio

univerzit, které o podobnou spoluprá-
ci s naší univerzitou nejenom projevi-
lo zájem, ale začalo ji i realizovat, stále
roste.
Jednou z prvních byla City Universi-

ty of Seattle z USA, se kterou spolupra-

cujeme od roku 2004, v letošním roce
chceme mimořádně úspěšnou spolu-
práci dovršit otevřením pobočky Ci-
tyU pod hlavičkou VŠFS v Praze.
Velmi bohaté vztahymáme i smexic-

kými univerzitami. Prezident mexické
CETYS University Fernando León Gar-
cía je držitelem čestného titulu doctor
honoris causa udělenéhoVědeckou ra-
dou VŠFS. Stejně jako se CityU, vyjed-
náváme s CETYS také otevření studijní-
ho střediska pod hlavičkou VŠFS.
Věříme, že tyto dvě klíčové aktivity

letošního roku napomohou nejen dal-
šímu kvalitativnímu rozvoji naší spolu-
práce, ale hlavně poskytnou americ-
kým, mexickým i našim studentům
lepší přístup k teoretickým, ale i prak-
tickým zkušenostem z oblasti digitální
ekonomiky, umělé inteligence a robo-
tizace. Ve výuce využijeme zkušeností
CityU, která úzce spolupracuje s firma-
mi typu Amazon, Boeing apod.
Zároveň jsme v posledních několika

letech zdvojnásobili počty studentů,
kteří na VŠFS absolvují krátkodobé stu-
dijní pobyty formou letních či zimních
škol. V letošním roce očekáváme více
než 150 těchto studentů. Velmi úspěš-
né jsou letní školy, které organizuje-
me pro studenty zahraničních střed-
ních škol. O tento typ je velký zájem

například v již zmiňovaném Mexiku.
A na letní a zimní školy k nám přijíždě-
jí i studenti MBA ze CityU, kteří u nás
absolvují jeden nebo více studijních
modulů.
Důležitá partnerství uzavíráme také

v Číně. Vedle Changchun University of
Finance and Economics (CUFE), se kte-
rou má VŠFS uzavřenou trojstrannou
spolupráci, na níž participuje i americ-
ká CityU, jsme uzavřeli partnerství
např. s China Jiliang University (CJU)
z Hangzhou.
Studijnímu programu VŠFS/ CityU/

CUFE, v jehož rámci studuje ročně cca
100 čínských studentů v Praze, a ná-
sledně se může přesunout do americ-
kého Seattlu, dal svoji záštitu i prezi-
dent Miloš Zeman.
Ve spolupráci s CJU jsme získali

oprávnění provozovat Kunfuciův insti-
tut při Vysoké škole finanční a správ-
ní. Bude obohacen o ekonomický
think-tank (viz rámeček), což kore-
sponduje se zaměřením naší univerzi-
ty. Dohoda o otevření Konfuciova in-
stitutu při Vysoké škole finanční
a správní byla podepsána na začátku
listopadu za přítomnosti prezidenta
republiky Miloše Zemana a dalších zá-
stupců ČR při příležitosti podnikatel-
ského fóra v Šanghaji. Slavnostní odha-

lení zakládací desky se konalo 21. listo-
padu při příležitosti první návštěvy
první místopředsedkyně vlády Čínské
lidové republiky paní Sun Chunlan
v doprovodu několika ministrů v čele
s čínským ministrem školství panem
Chen Baosheng přímo na naší univer-
zitě. Slavnostní otevření Konfuciova
institutu při Vysoké škole finanční
a správní je plánováno na podzim le-
tošního roku.
VŠFS spolupracuje s více než 50 uni-

verzitami z celého světa, se kterými
má nejen podepsané, ale i konkrétně
naplňované výměnné programy a dal-
ší projekty.

Zimní školaStudenti zMexika na krátkodobém studijním pobytu na VŠFS. Foto: David Urbanczyk

V mezinárodních vztazích
preferujeme různorodost

Konfuciův institut

Konfuciovy instituty jsou veřejné ne-
ziskové vzdělávací instituce, jejichž cí-
lem je propagovat čínský jazyk a kultu-
ru, podporovat vzájemnou výměnu in-
formací a vzdělanosti. V současnosti
existuje po celém světě již 531 institu-
tů, najdeme je např. v USA, ve Fran-
cii, v Německu, v Polsku, ve Švýcar-
sku apod. Konfuciův institut při Vyso-
ké škole finanční a správní se bude
mimo jiné odlišovat i existencí tzv. eko-
nomicko-podnikatelského think-tanku.
Pravidelně bude zpracovávat nezávis-
lé ekonomické analýzy, spočívající ve
sledování trendů česko-čínských a rov-
něž euro-čínských obchodních a inves-
tičních vztahů. Tým analytiků bude vy-
hodnocovat trendy v oblasti výměny
zboží a služeb a bude je porovnávat
s ostatními evropskými zeměmi, zamě-
ří se jak na přímé obchodní vztahy, tak
na reexporty. Bude se sledovat vliv
čínských investic na naši i evropskou
ekonomiku, a naopak rozvoj evrop-
ských, příp. českých investic v Číně.
Důležitou analytickou činností bude
porovnání ekonomických statistik
o vzájemné ekonomické spolupráci vy-
cházejících v Číně a v ČR.
Think-tank tak bude věrohodným a ne-
závislým zdrojem jak pro naše podni-
katele, tak pro veřejné instituce, příp.
média. Ambicí think-tanku je rovněž
přirozené propojování českých a čín-
ských vědců, monitoring společných
publikací a výzkumných projektů. Cí-
lem je i pořádání společných worksho-
pů, zaměřených na vzájemný obchod,
výzkum nebo výměnu studentů a pod-
pora k zakládání spin-off a startup pro-
jektů.
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V České republice existují tři typy
gymnázií podle délky studia. Od
čtyřletých přes šestiletá až po os-

miletá. Na čtyřletá se v tuzemsku hlásí
žáci z devátých tříd a šance na přijetí
je značná, cca 90%. Nejnepříznivější si-
tuaci ohledně přijetí ke studiu vykazu-
jí gymnázia osmiletá. Tam se šance na
úspěch v přijímacím řízení pohybuje
okolo 50 %. Naší strategií není nabízet
na Gymnáziu Kodaňská výrazně vyšší
počty žáků, neboť preferujeme komor-
ní přátelskou atmosféru. Zaměřujeme
se na ty, kteří se skutečně chtějí vzdělá-
vat amají už v útlém věku nějaké život-
ní plány či cíle. Jsoumotivováni. Věnu-
jeme se talentovaným žákům ve všech
oblastech.

Etymologický původ gymnázia je
možné najít ve starořeckém slovu
gymnasion, což označovalo místo,
kde se chlapci vzdělávali v naukách
podporujících rozvoj těla i ducha.
Gymnasion tak bezprostředně souvi-
sel s pojmem kalokagathia (v zdravém
těle zdravý duch; obrazný, byť ne zce-
la přesný překlad). A my bychom rádi
vzkřísili starořeckou kalokagathii
v podmínkách moderní vzdělávací in-
stituce.
Gymnázium Kodaňská je místem,

kde žáci získají nejen znalosti z teore-
tických předmětů, ale osvojí si i tolik
potřebné kompetence nutné pro bu-
doucí profesní uplatnění, ale i pro běž-
ný život.

L
etos si Bankovní akademie – za-
kladatelka Vysoké školy finanč-
ní a správní – připomene vý-
znamné jubileum, čtvrtstoletí
existence. Do dalších let vstu-

puje s novými plány, očekáváními
a cíli, ale i s jinými výrazovými mar-
kanty. K té nejviditelnější změně patří
změna názvu gymnaziální větve Ban-
kovní akademie pro marketingové
účely – Gymnázium Kodaňská.
Položili jsme několik otázek výkon-

nému řediteli Bankovní akademie,
PhDr. Marku Matějkovi.

Pane řediteli, co vás vedlo k roz-
hodnutí změnit označení gymná-
zia?
Jednoduše řečeno potřeba zviditelně-
ní. Přestože BA existuje už 25 let a
gymnaziální větev školy už více než de-
set let, je povědomí o existenci vše-
obecného osmiletého gymnázia pod
hlavičkou BA nedostatečné. Rádi by-
chom přilákali více zájemců o studi-
um na gymnáziu z Prahy a okolí. Proč
víc neukazovat to, co umíme dobře dě-
lat a co si zviditelnění nepochybně za-
sluhuje?

Proč jste zvolili název Gymnázium
Kodaňská?
To je vcelku logická úvaha. Rodiče
i žáci se nejlépe orientují na trhu střed-
ních škol podle označení typu školy a
jejího umístění. V Praze existuje velké
množství gymnázií, která mají analo-
gické pojmenování. Nic nového jsme
nevymysleli, pouze pragmaticky pou-
žili osvědčený a jednoduchý způsob.

Jsme gymnáziem v širším centru měs-
ta, v krásné čtvrti, která byla do roku
1921 samostatným městem a v jejímž
srdci se nacházejí starobylé stavební
památky, jako je kostel sv. Mikuláše
(1374), cca tři minuty chůze od budo-
vy školy, nebo Heroldovy sady (1906)
– půvabný park vzdálený cca minutu
chůze od školy. Obyvatelé Vršovic den-
ně chodí okolo střední odborné školy

Bankovní akademie a většina z nich ne-
tuší, že je zde i gymnázium. A to je ško-
da. Proto jsme se rozhodli, že lidem
nejen z okolí „otevřeme oči“.

Je vaše gymnázium nějak speciálně
zaměřené?
Jak už vyplývá z oficiálního názvu, jed-
ná se o osmileté všeobecné gymnázi-
um, takže žádné speciální zaměření

nemáme. Nabízíme rozšířenou výuku
jazyků a také využíváme jak propojení
se střední odbornou školou zaměře-
nou na finance, tak s univerzitou (Vy-
soká škola finanční a správní). Jedná
se například o využívání multimediál-
ního centra v rámcimediální výchovy,
nebo pořádání akcí v Kongresovém
centru VŠFS. Spolupracujeme s vyso-
kou školou i v rámci programu Eras-
mus.

Daří se vám zlepšit povědomí o pří-
tomnosti gymnázia v Praze-Vršovi-
cích?
Myslím si, že daří. V posledních týd-
nech, například při dnech otevřených
dveří, lidé projevují nadšení z toho, že
mají v sousedství gymnázium a že vy-
padá tak útulně a přátelsky, jako málo
škol, které kdy navštívili. Jsme rádi, že
se žáci i jejich rodiče cítí v prostorách
školy dobře. Na přátelské atmosféře a
individuálním přístupu k žákům si za-
kládáme. Máme samozřejmě co zlep-
šovat, ale je dobře, že si to uvědomuje-
me a průběžně na tom pracujeme.

Coosobně považujete za rozhodují-
cí pro kvalitní školu?
Tady je nasnadě stručná a jasná odpo-
věď. Lidi, lidi, lidi a zase lidi. Prostě pe-
dagogický sbor a vztahy uvnitř sboru,
ale i s žáky a jejich rodiči. Místo, kde se
škola nachází, může být už jen bonu-
sem. Základ byli, jsou a vždy budou
lidé. O kvalitě výuky včetně jejího záze-
mí vypovídají i závěry z pravidelné
hloubkové kontroly České školní in-
spekce.

Zpět ke kořenům

Marek Matějka Výkonný ředitel Bankovní akademie. Foto: David Urbanczyk

Tradice v novém kabátě
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