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BANKY A FINANCE
VZD!LÁNÍ

V"chova mladé generace  
#nan$ního sektoru není jednoduchá
Finan!ní sektor se v"sou!asné dob# nachází podle mého názoru na jistém rozcestí. 
Ji$ tém#% rok se pot&ká celá spole!nost s"jist&mi omezeními, která nezasahují jen 
podnikatelské subjekty v"oblasti kultury, sportu, pohostinství !i maloobchodu obecn#,  
ale také práv# v"oblasti 'nan!ního trhu, která by m#la b&t páte%í chodu celé ekonomiky.

ny na banky, poji!"ovny #i dal!í subjekty p$so-
bící na finan#ním trhu, jako by se zem slehla. 
Na prstech jedné ruky by bylo mo%né spo#ítat 
ty univerzity, p&íp. vysoké !koly, které si dáva-
jí za cíl vychovat ze sv'ch student$ odborníky 
pro banky, poji!"ovny, obchodníky s(cenn'mi 
papíry #i fintech spole#nosti. Na jedné stra-
n) je pom)rn) náro#né získat zájemce o stu-
dium v( programech zam)&en'ch na bankov-
nictví #i finan#ní trhy obecn), na stran) druhé 
banky do sv'ch &ad nabírají absolventy obec-
n'ch st&edních !kol, v(lep!ím p&ípad) studen-
ty zcela odli!n'ch studijních program$ ze !kol 
vysok'ch. Mo%ná se v!ak bude „bl'skat na lep-
!í #asy“.

Vysoká %kola #nan$ní a správní jako 
jedna z&mála zam'(ena na banké(e

Jako ka%dá soukromá vysoká !kola nebo uni-
verzita také V*FS vyu%ívá r$zn'ch marketin-
gov'ch nástroj$ pro zaji!t)ní !ir!ího pov)do-
mí o zam)&ení univerzity a jejích studijních 
programech. Vzhledem k(tomu, %e V*FS zaji!-
"uje oborné vysoko!kolské vzd)lání ve studij-
ním programu Finance, kter' je mj. zam)&en 
práv) i na oblast bankovnictví, z(tohoto d$vo-
du si zji!"ovala, kolik p&ípadn'ch zájemc$ vy-
hledává kontakty na internetu p&es klí#ová slo-
va „bankovnictví“ a zárove+ slovo „studium“. 
Jen v(roce 2020 to bylo p&es 58 tisíc zobrazení,  
a pokud se kombinovalo slovo „bankovnic-
tví“ se slovy „vysoká !kola“, pak t)ch zobra-
zení bylo více ne% 60 tisíc za rok 2020. Pokud 
bychom se podívali na zobrazení bannerov'ch 

I kdy% to tak na první pohled nevypadá,  
i tyto subjekty, které jsou p&edstavovány 
nap&. bankami, jsou posti%eny, p&esto%e 
ne tak v'razn), jako je tomu ve sfé&e ze-
jména slu%eb mimo tento sektor. Tomu 
odpovídají také hospodá&ské v'sledky, 

které jsou obecn) nap&íklad v( bankovnictví 
ni%!í, ne% tomu b'valo v(p&edchozích letech. 
Ni%!í zisk p&ed zdan)ním pak bude mít dal!í 
dopady do celé ekonomiky tím, %e da+ z(p&í-
jm$ t)chto da+ov'ch subjekt$ bude zkrátka 
ni%!í, co% „odnese“ p&íjmová stránka státního 
rozpo#tu, ji% tak omezená. Proto #ást bank avi-
zovala, %e budou n)které pozice na sv'ch pra-
covi!tích ru!it a budou p&ehodnocovat nutnost 
v'konu n)kter'ch pozic. A to nejen v(centrá-
lách. Na druhé stran) se na finan#ním trhu 
da&í jin'm, drobn)j!ím subjekt$m, které vyu-
%ily sv$j fintech potenciál k(tomu, aby zaplnily 
na tomto trhu chyb)jící místo. Práv) ony #as-
to p$sobí pouze elektronicky prost&ednictvím 
sv'ch internetov'ch portál$ a nabízejí dopl+-
kové slu%by, na které banky bu, zapomn)ly, 
nebo které se zkrátka bankám nevyplatilo roz-
víjet. V!echny firmy v!ak mají jedno spole#né 
– m)ly by mít ve sv'ch &adách kvalifikovanou 
(nejen) mladou generaci finan#ních odborní-
k$, kte&í jsou nejen ochotni, ale i schopni po-
skytovat fundované, odborn) zdatné a profe-
sionální finan#ní slu%by. Zárove+ by m)li b't 
empati#tí a vybavení posledními znalostmi ze-
jména z(oblasti ekonomie, práva, prodejních 
dovedností, marketingu a informa#ních tech-
nologií. To v!e by m)li dokázat skloubit s(pro-
dukty a slu%bami subjektu, pro kter' pracují. 

Lidí je nedostatek

Vychovat kvalitního #lov)ka, kter' by m)l 
v( bance, p&íp. jin'ch finan#ních institucích, 
zaji!"ovat prodej #i distribuci produktové-
ho portfolia, není v$bec jednoduché. O to v'-
znamn)j!í jsou pak pozice zaji!"ující metodi-
ku produkt$ nebo napl+ování regulatorních 
opat&ení v#etn) jejich reportování do -eské 
národní banky. Na trhu se takov'ch lidí moc 
nedostává. Moje osobní zku!enost z(r$zn'ch 
bank (a to nejen z(poslední doby) je taková, %e 
na trhu práce se takové osobnosti pravd)po-
dobn) neobjevují, nebo" v(bankách, p&íp. dal-
!ích finan#ních institucích, p$sobí lidé, kte-
&í se p&ipravovali na !kolách r$zné úrovn) 
na jiné profese, ne% je profese odborníka ve 

sv)t) financí. Jde #asto o absolventy gymná-
zií se v!eobecn'm zam)&ením, v(lep!ím p&í-
pad) absolventy st&ední odborné !koly se 
zam)&ením na ekonomiku, n)kdy dokonce  
i bankovnictví. Takov'ch !kol je v!ak pomá-
lu. Dokonce jsem se setkal také s(absolventka-
mi zdravotních !kol nebo st&edních pedago-
gick'ch !kol. Jist), v!e se dá nau#it, pokud je 
#lov)k vnímav'. Jen%e… jen%e ne% k(této sku-
te#nosti dojde, tak pov)t!inou nastane jin' 
scéná& – mlad' adept, kter' je zam)stnavate-
lem „hozen“ do vody, je otráven, nebo" musí 
plnit plány obchodních norem prodejnosti 
produkt$ a nemá ji% prostor pro sebevzd)lá-
vání, aby dohnal to, co m)l získat p&i své v'-
chov) na st&ední !kole. 

Samostatnou kapitolou jsou absolventi 
!kol vysok'ch – a to jak ve&ejn'ch, tak soukro-
m'ch. Zde je situace ji% o n)co lep!í, nebo" celá 
&ada univerzit nebo vysok'ch !kol nabízí vzd)-
lání v(oblasti financí, p&íp. dokonce p&ímo ban-
kovnictví, poji!"ovnictví nebo finan#ních trh$. 
Vzd)lávacích institucí, které takové vzd)lá-
ní nabízejí, je dokonce více ne% deset. Kdy% 
se v!ak blí%e podíváme na studijní programy  
a p&ípadn) jejich zam)&ení, tak zjistíme, %e 
pouze hrstka z(nich nabízí v'chovu mladé ge-
nerace zam)&enou na bankovnictví, o speciali-
zaci poji!"ovnictví nebo jiné odbornosti vysky-
tující se na finan#ním trhu u% nelze ani hovo&it. 
.ada !kol se sna%í vychovávat mladou generaci 
v(oblasti financí, která se v!ak „redukovala“ do 
oblasti daní, v(lep!ím p&ípad) k(tomu n)které 
instituce p&idávají ú#etnictví #i finance podni-
k$. Ale po programech, které by byly zam)&e-
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kampaní, V*FS jich zaznamenala 53(747. To ne-
jsou tak malá #ísla a mohou #áste#n) indikovat 
zájem !iroké ve&ejnosti o informace ke studiu 
dan'ch program$ zam)&en'ch práv) na ob-
lasti bankovnictví. Jen za leden 2021 byl po#et 
zobrazení na videokampa+ programu Finance 
tém)& 2100, z(#eho% si více ne% 12 procent zá-
jemc$ p&ímo rozkliklo video a lze p&edpoklá-
dat, %e jej i zhlédlo. 

Kultivace trhu #nan$ního poradenství

V*FS v!ak ne#eká p&i vzd)lávání sou#asn'ch 
generací se zalo%en'ma rukama a sna%í se kul-
tivovat ty, kte&í poskytují profesionální slu%by 
na finan#ním trhu v(praxi, a to p&i poskytování 
nebo distribuci vybran'ch finan#ních produk-
t$, kter'mi jsou nap&íklad produkty penzijní-
ho spo&ení, spot&ebitelské úv)ry v!eho druhu, 
slu%by investi#ního bankovnictví #i poji!"ova-
cí slu%by. Jakmile p&ijal regulátor finan#ního 
trhu nové podmínky pro v'kon t)chto vybra-
n'ch aktivit na finan#ním trhu, mezi kter'mi 
bylo zejména certifikované ov)&ení znalostí  
a dovedností takov'chto poskytovatel$, uni-
verzita neváhala a po%ádala orgán k( tomu 
oprávn)n' o ud)lení akreditací pro mo%nost 
v'konu zkou!ek odborné zp$sobilosti. Byl to 
proces pom)rn) náro#n', ale univerzit) a její-
mu t'mu z(odboru celo%ivotního vzd)lávání za 
odborné pomoci Katedry financí se postupn) 
poda&ilo v!echny akreditace od -eské národní 
banky získat. Tak se stalo, %e k(p$vodní akre-
ditaci pro ov)&ování odborn'ch znalostí a do-
vedností na poli investi#ních produkt$ získala 
univerzita postupn) mo%nost realizovat zkou!-
ky odborné zp$sobilosti v(oblasti produkt$ d$-
chodového typu, spot&ebitelsk'ch úv)r$ a dis-
tribuce produkt$ z(oblasti poji!t)ní. Mezitím 
univerzita prod)lala reakreditaci na poli inves-
tic, a to z(d$vodu rekodifikace podmínek pro 
v'kon zkou!ek odborné zp$sobilosti. 

Získání t)chto oprávn)ní lze pova%ovat za 
velmi v'znamné, nebo" univerzita doká%e vel-
mi operativn) p&izp$sobovat své studijní pro-
gramy Finance v( magisterském, ale zejména 
bakalá&ském stupni studia sm)rem, kter' je 
pot&ebn' pro &ádné spln)ní po%adavk$ odbor-
ného p&ístupu ke klient$m. Jednotlivé p&ed-
m)ty, které vstupují do studijních program$, 
jsou obsahov) orientovány tak, aby získané 
v)domosti, znalosti a dovednosti mohli p&í-
padní zájemci z(&ad student$ vyu%ít práv) pro 
vykonání zkou!ek odborné zp$sobilosti v(da-
n'ch oblastech. Studium program$ Finance 
jednozna#n) napomáhá p&íprav) pro získá-
ní osv)d#ení po spln)ní kritérií stanoven'ch 
obecn'mi provád)cími p&edpisy. Nakonec ve-
&ejná dostupnost zkou!kov'ch otázek a p&ípa-
dov'ch studií u v)t!iny akreditovan'ch zkou-
!ek vychází vst&íc adept$m v(jejich odpov)dné 
p&íprav). Nicmén) absolutorium studia pro-
gram$ Finance na V*FS jednozna#n) p&ipraví 
odpov)dného studenta k(tomu, aby po%adavky 
kladené na ov)&ení znalostí a dovedností &ád-
n) splnil. 

 Lze konstatovat, !e v"chov# nov"ch 
odborník$, kte%í by m#li p$sobit 
na &nan'ním trhu, v#nuje V(FS 

velkou pozornost. Stále zdokonaluje 
a precizuje v)echny své aktivity 

zam#%ené do &nan'ního vzd#lávání.
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Pro zájemce o vykonání zkou!ek odbor-
né zp$sobilosti z(&ad odborné ve&ejnosti v!ak 
m$%e V*FS nabídnout také kurzy celo%ivotní-
ho vzd)lávání, které lektorsky zaji!"ují práv) 
akademi#tí pracovníci z(&ad pedagog$ univer-
zity. I &ada z(t)chto kurz$ je zam)&ena práv) 
do oblasti financí, finan#ního trhu, p&ípadn) 
lze s(útvarem celo%ivotního vzd)lávání dohod-
nout i vytvo&ení kurzu „na míru“ podle zadání 
objednatele, v(tomto p&ípad) nap&. pro finan#-
ní instituce jako zákazníka univerzity. 

A to není v!echno. Takovou „t&e!ni#kou 
na dortu“, jak se &íká, je v(oblasti komer#ní-
ho finan#ního vzd)lávání získání certifikace 
Master of Financial Planning. Tuto odbornou 
certifikaci zaji!"uje -eská akademie finan#ní-
ho plánování ve spolupráci s( V*FS. Jedná se 
o prakticky orientovanou profesní certifika-
ci a v podstat) o první komplexn) zam)&enou 
zkou!ku na problematiku finan#ního plánová-
ní v(-eské republice. Univerzita se podílí ne-
jen na p&íprav) zkou!kov'ch okruh$ a p&ípa-
dov'ch studií, ale zárove+ zaji!"uje lektorskou 
#innost a vybraní akademi#tí pracovníci jsou 
také #leny zku!ební komise. 

Záv'rem

Lze konstatovat, %e v'chov) nov'ch odborní-
k$, kte&í by m)li p$sobit na finan#ním trhu, 
v)nuje V*FS velkou pozornost. Stále zdoko-
naluje a precizuje v!echny své aktivity zam)-
&ené do finan#ního vzd)lávání. Tomu odpo-
vídá také skute#nost, %e p&i reakredita#ním 
procesu u Národního akredita#ního ú&adu 
v(roce 2018 získala novou akreditaci pro zaji!-
"ování studijních program$ Finance v(bakalá&-
ském, magisterském, ale i doktorském studij-
ním programu na období deseti let. I to jist) 
vypovídá o kvalit), kterou univerzita v)nuje 
finan#nímu vzd)lávání, a to nejen v(rámci vy-
soko!kolského studia. Nev)&íte? Tak se sami 
p&esv)d#te! 
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