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Milá prvačko, milý prváku,
vítám tě na Vysoké škole ekonomické! 
Naše (a teď i tvoje) univerzita se řadí mezi 
jedny z nejlepších ekonomických škol ve 
střední a východní Evropě a nemálo jejích 
programů získalo světová vyznamenání. 
Hádám ale, že teď tě nejvíc zajímá, co mů-
žeš od studentského života očekávat. A s 
tím ti iList velmi rád poradí. 

Ne nadarmo se říká, že univerzitní léta 
jsou ta nejlepší v našem životě. Můžu 
to potvrdit nejen za sebe, ale i za ostatní 
členy naší redakce. Univerzita ti nabídne 
nespočet možností, změní tvůj pohled 
na okolní svět a hlavně přinese mnoho a 
mnoho nových přátel a známostí. Jsou to 
léta, na která budeš ještě dlouho vzpomí-
nat, proto je zkus využít, jak nejlépe mů-
žeš.

VŠE nabízí zázemí pro studentské orga-
nizace, máme jich tu nejvíce v České re-
publice. Proč je dobré se zapojit? Velká 
univerzita může být někdy velmi indivi-
duálním místem. Během svých studií pro-
jdeš několika “masovkami”, tedy před-

měty, které navštěvuje zároveň tři sta až 
čtyři sta studentů. Na těchto přednáškách 
bývá těžké vytvořit si stálý okruh přátel, a 
to je něco, co ti studentská organizace do-
přeje. Zaručeně zde potkáš jak starší, tak 
mladší “studijní spolubojovníky”, kteří ti 
rádi pomohou s problémy a dodají i vy-
toužený pocit sounáležitosti. Samozřejmě 
ne všichni touží po tom, být součástí spol-
ku. Od toho ale univerzita je - důležité je 
zkusit to a nebát se. Dávka smělosti je to-
tiž žádanou výsadou. 

A co se dozvíš v prváckém čísle, které 
jsme připravili speciálně pro tebe? Na 
“nováčky” v univerzitním prostředí čeká 
mnoho úskalí - jak zvládnout práci s tu-
nou volného času, správně vytvořit roz-
vrh, oslovovat vyučující, kdo je to studij-
ní referentka, kde najít lékaře a dobře se 
najíst… a tímto výčtem to zdaleka nekon-
čí. V čísle, které právě držíš v ruce, jsme 
pro tebe shrnuli to nejdůležitější, s čím se 
v prvních semestrech setkáš a co by pro 
tebe mohlo být matoucí. A protože další 

výhodou univerzity je to, že tě naučí sa-
mostatnosti - jak budeš nakládat se svým 
časem a studiem, je už jen a jen na tobě. 

Určitě se na nás neváhej obrátit, naši re-
dakci tvoří studenti z různých ročníků a 
oborů na VŠE a rádi ti poradíme. Pokud tě 
baví psaní, grafika, focení nebo film, rádi 
tě mezi námi přivítáme! Ozvi se nám na 
e-mail: redakce@ilist.cz nebo navštiv naše 
webové stránky iList.cz a lajkni nás na fa-
cebooku (Studentský list).

Hodně štěstí v tvém prvním semestru!

Kristina Tůmová

editorial

mailto:redakce%40ilist.cz?subject=
http://ilist.cz
https://www.facebook.com/iList/
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O redakci
Žurnalistika na VŠE žije už 18 let
iList je nezávislý časopis studentů Vyso-
ké školy ekonomické. Je to časopis, který 
připravujeme pro studenty i zaměstnance 
ekonomky. Záběr iListu, který se nejen po 
žižkovských chodbách šíří již osmnáct let, 
je široký. Hlavním dílem naší práce je sna-
ha o co nejkomplexnější zpravodajství z 
prostředí univerzity. Přinášíme informace 
o aktuálním dění ve škole, problémech a 
dalších tématech, která zasahují do života 
vysokoškoláka. Tento cíl naplňujeme i po-
mocí pravidelných rubrik, například stu-
dium v zahraničí, kariéra či ekonomika. 
Své místo v iListu má ale i kultura, sport 
a zábava.

Na internetu v novém kabátě
Kromě tištěného vydání má iList i svého 
internetového bratříčka. Na adrese www.
ilist.cz tak můžete procházet články roz-
dělené do několika rubrik a využívat dal-
ších možností, kterým se v papírovém vy-

dání nedostává prostor. K dispozici jsou 
vám aktuality o tom, co se právě děje na 
škole formou článků nebo krátkých upou-
távek. Dále je iList.cz také místem pro 
diskuze a blogy studentských organizací. 
Zaujmout vás ale mohou ankety, videa ke 
konkrétním tématům nebo rozhovory.

Od Studentských listů k iListu
Ode dne, kdy na VŠE poprvé vyšel iList, 
uplynulo již osmnáct let. Skupina stu-
dentů vedlejší specializace Ekonomická 
žurnalistika kolem Jaroslava Struhaly vy-
dala pod názvem Studentské listy seznam 
kurzů pro další semestr. První „klasické“ 
vydání nazvané Studentský list vyšlo 
následně v říjnu a mělo osm stran. Dnes 
vycházíme pod názvem iList na 28 nebo 
32 stranách. Celkový počet vydání iListu 
již přesáhl sedmdesátku a redakcí prošly 
stovky studentů. Současnou šéfredaktor-
kou je Kristina Tůmová.

To, že je práce v iListu kromě zábavy také 
užitečná praxe, potvrdí bývalí redaktoři, 

grafici či manažeři pracující ve velkých 
médiích jako Hospodářské noviny, Ak-
tuálně.cz, Český rozhlas, Česká televize, 
Týden a podobně. Ne všichni samozřejmě 
pokračují v klasické novinářské kariéře, 
přesto jim iList pomohl třeba k práci v ob-
lasti marketingu.

Baví nás to, hlavně v noci
Redakce iListu je tvořena výhradně stu-
denty VŠE, kteří svou práci vykonávají 
dobrovolně a bez nároku na finanční od-
měnu. Hnacím motorem naší činnosti je 
nadšení pro amatérskou žurnalistiku, zá-
jem o dění  ve škole a v neposlední řadě 
také výborná parta, která netráví pohro-
madě večery jen prací. Redaktoři nadále 
pořádají pravidelná pracovní setkání v 
některé ze žižkovských hospůdek. Kromě 
toho spolu ale chodí do divadla, do kina 
nebo na koncerty a plesy.

Kdy a kde?

Nejbližší číslo iListu vyjde 3. října. K dostání bude 
na všech tradičních prodejních místech v areálech 
VŠE na Žižkově a na Jižním Městě.

Web: 

www.ilist.cz

E-mail: 

redakce@ilist.cz

Adresa redakce: 

SB 413, budova Vysoké školy ekonomické

Prodejní místa a další adresy

Žižkov:
vestibul Staré budovy – týden od začátku prodeje
šatna u menzy Italská – týden od začátku prodeje
knihovna VŠE Stará budova – celý měsíc
bufet Nová budova – celý měsíc
prodejna skript Rajská budova – celý měsíc
antikvariát VŠE Stará budova – celý měsíc
Restaurace Deštník v Nové budově – celý měsíc
Menza Italská – celý měsíc

Jižní Město:
vestibul budovy JM (vedle vrátnice) – o přestávkách během týdne od začátku prodeje
bufet JM – celý měsíc

Online:
Alza media (původně Publero) – najdeš zde i archiv starých čísel iListu ilist.cz

http://ilist.cz
mailto:redakce%40ilist.cz?subject=
https://goo.gl/maps/br1r8PnU9gn
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Tvorba rozvrhu prověří vaše 
organizační schopnosti

První semestr je, pokud jde o rozvrh, jed-
noduchý. Fakulta jej připravuje sama, stu-
denti si tedy ve většině případů dodatečně 
zapíšou jen cizí jazyky a sportovní kurzy. 
V dalších semestrech už je ale všechna 
práce jen na studentech.

Základním nástrojem pro práci s rozvr-
hem je informační systém InSIS (insis.
vse.cz), přes který probíhají registrace a 
zápisy. Do rozhraní se vstupuje přes Por-
tál studenta v oddílu Moje studium roz-
kliknutím symbolu „tří stop“. Je důležité 
si uvědomit rozdíl mezi registrací a zápi-

sem. Označení je vcelku logické, předmě-
ty si nejdříve ve stanoveném období zare-
gistrujete, tedy vlastně „objednáte“, a ony 
vám následně budou (nebo také nebudou) 
zapsány, tedy „přiděleny“.

Registrace versus zápis
Celý proces pak zahrnuje tři fáze: regist-
raci, automatizovaný zápis a ruční zápis. 
Během registrace si vybíráte ze seznamu 
kurzů jednotlivé předměty tak, aby vám 
výsledný rozvrh co nejvíc časově vyho-
voval. Často si také lze vybrat mezi více 
přednášejícími či cvičícími. Při výběru 

kantorů využijte reference na Všeborci, 
rozdíly v jejich stylu výuky jsou často vel-
ké. Při výběru předmětů je vhodné držet 
se daného studijního plánu, který je k na-
lezení na webových stránkách vaší fakul-
ty.

Při registraci volitelných předmětů zase 
nezapomeňte, že máte jen omezený počet 
kreditových poukázek a je škoda je vy-
plýtvat kvůli hodinám čínské konverzace, 
když se vám možná budou hodit při tře-
tím pokusu o zdolání statistiky. Myslete 
také na své schopnosti. Předmět se může 
zdát jednoduchý tím, že je za tři kredity, 
ale nakonec vás třeba dokáže potrápit 
nebo jím strávíte hodně času nad nároč-
nou semestrální prací. Počet kreditů totiž 
ne vždy odpovídá skutečné náročnosti.

Registrace trvá pokaždé delší dobu a ne-
musíte se bát zaregistrovat i do plně ob-
sazeného kurzu. Nezáleží dokonce ani na 
tom, zda si předměty registrujete první 
nebo poslední den. O přidělení kurzu to-
tiž rozhoduje ročník studia a prospěch. 
Přednost mají studenti vyšších ročníků a 
dále ti, kteří získali během studia více a 
ztratili méně kreditů než vy, tedy větši-
nou žádné.

Po registraci přijde „rozsudek“, takzvaný 
automatizovaný zápis, který rozhodne 
o tom, zda budete, či nebudete studovat 
registrovaný předmět v zapsaném kurzu. 
Během dodatečného, tedy ručního zápisu, 
si můžete zkusit zapsat předmět v jiném 
čase nebo s jiným vyučujícím. Zde už pla-
tí, že kdo dřív přijde, ten dřív bere. Nad 
kapacitu se při ručním zápisu přihlásit 
již nelze, pokud ale stihnete nějaké volné 
místo obsadit, je již vaše. Pokud se vám 
původní na míru sestavený rozvrh rozhá-
zel, můžete zkusit štěstí ve druhém, pří-
padně třetím kole.

Postupně totiž takto probíhají tři kola re-
gistrací proložených automatizovanými 
zápisy. V prvním kole zápisu se přidělují 
oborově povinné předměty (oP), ve dru-
hém povinně volitelné (oV) a v posledním 

celoškolsky volitelné (cVB), registrovat si 
však musíte všechny naráz. Podrobný ča-
sový harmonogram můžete najít na strán-
kách školy (www.vse.cz) v sekci Studenti 
pod názvem „Harmonogramy, registrace, 
stud. předpisy“.

Ve třetím kole si pak navíc můžete při-
hlásit i ty předměty, které jste si třeba 
předem vůbec nezaregistrovali. Úpravy 
ve svém rozvrhu můžete provádět ještě 
první týden po začátku semestru, opět 
pomocí InSISu.

Nástrahy automatizovaného zápisu
Zapsat si svůj vytoužený předmět může 
být občas docela těžké, pokud je o něj 
velký zájem. Mazaného studenta tak na-
padne, že se vyplatí zaregistrovat si před-
mětů více a ono „už něco vyjde“. Ale to 
se může pořádně vymstít. Počet kreditů, 
který musíte během semestru odstudovat, 
totiž nikdy nesmí být nižší než počet zare-
gistrovaných kreditů z automatizovaného 
zápisu. Pokud vám automatizovaný zápis 
předmět nepřidělí, můžete se buď poku-
sit najít si místo v jiném čase či u jiného 
vyučujícího, anebo si bez ztráty poukázek 
předmět „odregistrovat“. Pokud se vám 
tedy stane, že se během zápisu dostanete 
do všech předmětů, a to se, věřte nevěřte, 
opravdu stává, pěkně se následujících pár 
měsíců zapotíte. Ulehčit vám může leda 
snaha zapsat si místo vražedného koktej-
lu méně náročné předměty a velká zásoba 
kofeinu.

Rady a postřehy
Při registraci i zápisech dávejte pozor na 
to, kde se vámi vybrané kurzy konají. 
Cesta mezi Jižním Městem a Žižkovem 
totiž trvá přibližně 40 minut, na což pat-
náctiminutová přestávka rozhodně ne-
stačí.

Ztrácet kredity kvůli rozvrhu se příliš 
nevyplácí, naopak je dobré snažit se na-
sbírat jich co nejvíce.

Nezapomeňte, že když je na konci se-
mestru vypsána „pocitová anketa“, je 
dobré ji vyplnit – při ručním zápisu na 
další semestr se totiž dostanete do InSI-
Su o hodinu dřív, než ti, kteří jí nevyplní, 
a máte tak značnou výhodu.

https://isis.vse.cz/auth/
https://isis.vse.cz/auth/
http://www.vse.cz
http://www.vse.cz/kategorie/1285
http://www.vse.cz/kategorie/1285


5  Co jsou to kredity a 
jak je nasbíráte?

Bez znalosti toho, jak funguje kreditní 
systém, se neobejde žádný student VŠE. 
Během zkouškového období bude totiž 
pro většinu z vás důležitější než známka 
právě to, zda získáte za absolvování kur-
zu potřebné kredity. O co se tedy jedná? 

Zjednodušeně můžeme kredity přirovnat 
k bodům - za každý předmět jich získáte 
určité množství, za celé bakalářské studi-
um jich musíte nasbírat 180, v navazujícím 
magisterském programu pak 120. Teore-
ticky by jeden kredit měl odpovídat šesta-
dvaceti hodinám, které průměrný student 
stráví studiem a přípravou na přednášky 
či cvičení. Jednotlivé kurzy mohou být 
ohodnoceny až devíti kredity.

Pozor na přečerpání kreditů
Existují celkem tři typy kreditů a to vol-
né, rezervní a získané mimo období (tzv. 
uznané). Volné kredity jsou ty, které jste 
ještě neodstudovali a jejich počet ukazu-
je, kolik vám zbývá do splnění studijního 
plánu. Na začátku studia bakaláře jich 
máte 180, v navazujícím magisterském 
programu pak 120. 

Rezervní kredity slouží jako pojistka pro 
případ, že některý předmět nezvládnete 
napoprvé, zároveň jsou ale jistou korekcí 
toho, pokud nestudujete řádně dle studij-
ního řádu (čti níže). Případně je lze využít 
ke studiu dalších volitelných kurzů navíc. 
Na bakaláři jich dostanete 36, na magistru 
pak už jen 24, tento počet odpovídá pěti-
ně všech kreditů, které na začátku studia 
obdržíte. Pokud vám poukázky dojdou, 
tak si už nebudete mít „za co“ zapisovat 
další předměty. Lze si sice ještě zažádat 
o přidělení dodatečných poukázek, to se 
ale děje jen ve výjimečných případech. Na 
fakultách o tom rozhodují děkani či pro-
děkani pro pedagogickou činnost. 

Ale pozor, i když máte přečerpané rezerv-
ní kredity, máte vesměs vždy k dispozici 
dostatek volných kreditů na zápis před-

mětů a InSIS vás na registraci/zápis pus-
tí. Studenti často ani netuší, že jim bude 
studium ukončeno. Proto mějte celou 
situaci dobře pod kontrolou a hlídejte si 
množství rezervních poukázek. Ukončení 
studia na jedné škole v kombinaci se stu-
diem na škole jiné vám může v budoucnu 
způsobit nemalé trable. Do celkové doby 
studia se totiž započítává i studium neú-
spěšně ukončené. Můžete se tedy dostat 
do situace, kdy budete platit poplatky za 
přesah bezplatné délky studia. A tyto po-
platky se počítají s přesností na dny. 

Získané kredity mimo období jsou takové 
kredity, které vám budou přiznané napří-
klad po návratu z výměnného studijního 
pobytu, stáže nebo po absolvování mimo-
semestrálního kurzu.

Dvacet nebo třicet kreditů za se-
mestr?
Je také třeba si hlídat rychlost studia. Stu-
dijní řád stanoví, že po každém semestru 
musíte mít dohromady alespoň tolik kre-
ditů, kolik odpovídá výsledku rovnice 20 
krát semestr, ve kterém se právě ocitáte. 
Například na konci čtvrtého semestru 
musíte mít nejméně 20 krát čtyři, tedy 80 
kreditů. Pokud se vám to nepodaří, při-
jdete o počet poukázek, které vám do této 
hranice chybí. Máte-li například na konci 
čtvrtého semestru pouze 75 kreditů, při-
jdete o pět rezervních poukázek. Pokud 
ale už máte ale na konci třetího semestru 
80 kreditů a zapíšete si na další semestr 
například jen 19 poukázek, které úspěšně 
proměníte na kredity, nic dalšího se vám 
nestrhne.
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Co dělat, když mi dojdou 
kreditové poukázky?

Jak jste se dozvěděli v článku o kreditech, 
počet kreditových poukázek, které mů-
žete ztratit, je omezený. Pokud vyčerpáte 
rezervní poukázky, můžete se dostat do 
situace, kdy nebudete mít dostatek po-
ukázek na to, abyste si zapsali potřebné 
předměty, a bude vám hrozit vyloučení ze 
studia. V takovém případě můžete podat 
žádost o doplnění poukázek.

Před vlastním podáním žádosti je vhodné 
zajít za svým proděkanem pro pedagogi-
ku, nastínit mu okolnosti a probrat s ním 
své šance na pokračování ve studiu. Ač-
koliv formálně o doplnění poukázek roz-
hoduje na většině fakult děkan, činí tak 
nejčastěji právě na doporučení proděka-
na pro pedagogiku. Na setkání si s sebou 
vezměte výpis historie studia a přehled 
všech svých kreditů a poukázek.

Podle čeho se rozhodne
Žádost můžete podat přes InSIS, kde v 
záložce Portál studenta najdete ikonu 
„Podání elektronické žádosti na studijní 
oddělení“. Studijní referentka pak žádost 
předá na patřičná místa.

V žádosti byste měli uvést důvody, proč 
jste předměty nezvládli ukončit v rámci 
běžných rezervních poukázek. Dále by 
měl být uveden počet poukázek, o které 
žádáte. Další poukázky ale nezískáte au-
tomaticky, záleží na rozhodnutí proděka-
na a děkana. 

„Studentovi mohou pomoci objektivně 
doložené zdůvodnění žádosti a průběh 
studia, ze kterého je patrné, že se studiu 
věnuje a nedosahuje stabilně téměř ve 
všech předmětech hodnocení Dobře, Ne-
dostavil se či Nevyhověl,“ říká pro ilustra-
ci proděkanka pro pedagogiku na Fakultě 
financí a účetnictví Dana Dvořáková. Její 
protějšek z Fakulty mezinárodních vztahů 

Pavel Hnát dodává: „Kredity se obvykle 
přidávají pouze ve vyšších ročnících, jen 
jednou a v omezené výši. Rozhodujícím 
faktorem tak často bývá počet potřebných 
kreditů a pravděpodobnost úspěšného 
dokončení studia.“

Neotálejte
Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění 
žádosti vám škola zašle poštou domů do 
vlastních rukou. Zároveň s tím se vám 
poukázky objeví v systému, takže je hned 
můžete používat pro registrace a zápisy. 
Pokud ne, je třeba urgovat nápravu u 
studijní referentky, nejlépe se zmíněným 
dopisem v ruce. Nicméně s jistou prodle-

vou mezi podáním žádosti a vyřízením 
počítejte, proto si začněte podmínečné do-
plnění kreditů vyřizovat co nejdříve před 
ukončením zápisů na další semestr.

https://isis.vse.cz/auth/student/zadosti_na_studijni.pl
https://isis.vse.cz/auth/student/zadosti_na_studijni.pl
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Studium na VŠE probíhá v rámci takzva-
ného ECTS, neboli Evropského systému 
převodu a akumulace kreditů. Ten zajiš-
ťuje snadnější převod studia v zahraničí 
či uznávání předmětů z jiných univerzit. 
Pokud tedy vyjedete na semestr studovat 
do zahraničí, budete tam „sbírat“ tytéž 
kredity, které vám následně VŠE uzná. 

Kromě této „transferové funkce“ má sys-
tém ECTS ještě funkci akumulační. Což 
znamená „hrabat“. Abyste dostali diplom, 
musíte „nahrabat“ dostatečný počet kre-
ditů v předepsané struktuře.

Program ECTS nejdříve zavedla Fakulta 
podnikohospodářská společně s Náro-
dohospodářskou fakultou. Od roku 2006 

systém využívají i všechny ostatní fakul-
ty. O správném zavedení a používání 
ECTS na naší škole svědčí i ocenění ECTS 
Label, které VŠE obdržela v roce 2009, a 
zařadila se tak mezi 31 evropských škol 
vyznamenaných touto cenou.

Co vlastně  
znamená zkratka ECTS?

InSIS: inteligentní sluha 
každého studenta

Díky informačnímu systému VŠE si mů-
žete sestavit rozvrh, přihlašovat se na 
zkoušky, kontrolovat své studijní výsled-
ky, vyřizovat školní poštu či odevzdávat 
seminární a další práce. Mezi další funkce 
systému InSIS patří třeba možnost srov-
nání vašich studijních výsledků s ostat-
ními studenty nebo sledování úspěšnosti 
předmětů v minulých letech.

InSIS představuje zkratku pro Integro-
vaný studijní informační systém. Těchto 
pět písmen provází každého studenta i 
pedagogického pracovníka během celého 
jeho působení na VŠE. Databáze InSIS za-
hrnuje veškerou studijní administrativu 
- poskytuje informace o stipendiích, při-
hláškách, zkouškách, zápisech a registra-
cích předmětů, výsledcích testů a zkoušek 
nebo přidělování bodů za práci během 

semestru. Zároveň jsou zde k dispozici 
blogy, hry či diskusní fórum.

Součástí InSISu jsou také další funkce, 
které mohou posloužit jako užitečný zdroj 
informací. Jedná se například o databá-
zi všech osob působících na VŠE nebo 
katalog předmětů, stejně tak tu najdete 
elektronické testy či různé ankety a prů-
zkumy. InSIS nefandí podvodníkům, tak-
že navíc dokáže kontrolovat vložené prá-
ce z hlediska možného plagiátorství. 

Kdo pomůže s problémem? 
InSIS pořídila VŠE jako hotový integro-
vaný systém od Mendelovy univerzity v 
Brně, která svůj Univerzitní informační 
systém (UIS) již úspěšně zavedla na něko-
lika tuzemských i zahraničních školách. 
Systém byl spuštěn 20. srpna 2008, kdy 
ještě neobsahoval všechny funkce, které 
má nyní. I když je už plně funkční, vyvíjí 
se i nadále. Školní e-mailovou schránku si 
dnes například můžete snadno přesunout 
do systému Office 365, získáte tak větší 
kapacitu a možnost využívat další funkce 
Office 365 jako úložiště dokumentů One-
Drive či kancelářskou sadu Office. Po-
drobné informace o systému InSIS i Office 
365 je možné získat na stránkách Výpočet-
ního centra VŠE.

InSIS je nyní stěžejním informačním sys-
témem školy a funguje také ve slovenštině 
a angličtině. Návody pro uživatele jsou 
k dispozici v dokumentaci InSIS. Obrátit 
se lze též na systémového integrátora. Ti 
pracují na každé fakultě a pomáhají řešit 
problémy s informačním systémem. Pří-
padné nesrovnalosti v InSIS týkající se 
studijních záležitostí řeší příslušná studij-
ní referentka. 

Problémový ISIS přejmenován 
Ještě před několika měsíci škola používala 
zkratku ISIS. Ta  byla přitom stejná jako 
označení teroristické skupiny Islámského 
státu v Iráku a Sýrii. Z rozhodnutí rektor-
ky došlo ke změně, a tak byl ISIS přejme-
nován na InSIS. „Přejmenování bylo mojí 
iniciativou. Potřebné to bylo, protože ně-
které země blokují přístupy na zahraniční 
weby, kde se objeví problémová klíčová 
slova, například ISIS,“ uvedla rektorka 
Hana Machková v rozhovoru pro iList. 

Ovšem ne všichni studenti se s touto 
zkratkou smířili. Řešením pro ně je roz-
šíření pro prohlížeč Google Chrome, po 
jehož nainstalování se bude studentovi 
zkratka automaticky měnit na ISIS. Ná-
vod naleznete na webu iListu v článku 
Nelíbí se vám zktratka InSIS.

http://www.ilist.cz/clanky/nelibi-se-vam-zkratka-insis-muzete-si-ji-zmenit
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Osvedčeným zdrojom informácií počas 
štúdia sú učebnice a skriptá. Kde a ako ich 
zohnať? Záleží, koľko za ne chcete minúť.

Knižnice
Školská knižnica s pobočkami na Žiž-
kove, na Jižním Měste a v Jindřichovom 
Hradci disponuje väčšinou používaných 
titulov. Nevýhodou je len ich obmedzené 
množstvo, preto je v skúškovom obdo-
bí často nemožné sa k niektorým dostať. 
„Cenou” knihy je iba ročný registračný 
poplatok. Viac informácií sa dočítate v sa-
mostatnom článku o knižniciach VŠE.

Potrebnú literatúru nájdete aj v Klemen-
tine – Národní knihovna Praha. Na ab-
senčné vypožičanie, teda na to, aby ste si 
mohli vziať knihu domov, je nutné mať 
trvalý pobyt v ČR. Prezenčné vypožičanie 
je dostupné pre každého registrovaného 
užívateľa a čítať si môžete v starodávnej 
drevenej sieni. V Prahe však objavíte veľa 
ďalších knižníc či študovní.

Burza učebníc
Burza použitých učebníc (mnohé sú často 
nedotknuté) sa uskutočňuje dvakrát ročne 
vždy na začiatku každého semestra. Štu-
denti tu môžu už nepotrebné knihy pre-
dať a lacno si zakúpiť ďalšie. Pri predaji 
stačí knihu zaregistrovať a doniesť ju na 
Burzu v určený deň. Pri nákupe platí pra-
vidlo, kto skôr príde, ten lacnejšiu knihu 
uloví, existuje však aj VIP Klub - za popla-
tok 75 korún je možné nakupovať o deň 
skôr.

Antik VŠE
Ďalšou lacnou alternatívou je postaviť sa 
do radu pred malú zapratanú miestnosť 
číslo 403 na štvrtom poschodí Starej bu-
dovy – to je Antikvariát VŠE. V Antiku 
použité učebnice predávajú a tiež priamo 
vykupujú za hotovosť, tie menej žiadané 
prijímajú do komisného predaja. Okrem 
klasického obchodu majú aj svoj e-shop. 

Skutočné obchody sa ale dejú na ich FB 
stránkach, kde študenti nepretržite pre-
dávajú a zháňajú učebnice, často za nepre-
konateľne nízke ceny.

Najlacnejšou možnosťou sú učebnice od 
starších kamarátov a jednoznačne inter-
net. Oficiálnych voľne stiahnuteľných 
učebníc je málo, ale kto hľadá, nájde.

Predajne
Knihy si môžete zakúpiť aj nové, avšak 
zaplatíte najviac. Nakladateľstvo VŠE 
Oeconomica edituje, vydáva a predáva 
oficiálne skriptá vytvorené na pôde našej 
školy. V ich predajniach v átriu Rajskej 
budovy na Žižkove a na Chodove však 
nájdete všetky potrebné učebnice aj od 
iných vydavateľov. Väčšina kníh sa dá 
zakúpiť aj v bežných kníhkupectvách, 
ako je napríklad Neoluxor, e-shop Levné 
učebnice a mnoho iných. Nezabudnite sa 
informovať o zľavách s preukazom ISIC.

Výchozího prostředníka mezi studentem 
a školou představuje studijní referentka. 
Hned na začátku je důležité si zjistit, na 
kterou z nich se máte obrátit. Nejčastěji 
jsou studenti na svých fakultách rozděleni 
podle příjmení a oboru. Při jednání s nimi 
nezapomeňte na úřední hodiny, které na-
leznete na jednotlivých stránkách fakult, a 
samozřejmě na slušnost, jelikož se budete 

potkávat po celou dobu studia.

Referentky jsou ve škole proto, aby po-
mohly řešit především formální problé-
my se studiem. Vedou studijní agendu, 
poskytují informace o studiu a jsou pro-
středníkem při jednání s vedením fakul-
ty i školy. Na Žižkově je musíte navštívit 
pokaždé, když potřebujete potvrzení o 

studiu, při podávání různých žádostí i 
jakékoliv změně osobních údajů. Na Již-
ním Městě pak nabízí základní pomoc 
prvákům paní Dostálová v místnosti 0111 
(suterén vstupní budovy).

Většinu formulářů najdete na stránkách 
fakult nebo na této adrese. Úřední hodi-
ny referentek zveřejňují fakulty, o letních 

Učebnice študent
potrebuje, nemusia však 
byť najväčším výdajom

Potvrzení o studiu, vyřízení studijního pobytu v zahraničí nebo různé indi-
viduální problémy. To jsou některé ze záležitostí, o kterých možná budete 

muset během svého studia komunikovat přímo se zástupci školy.

Když vzniknou problémy,    
     začněte u studijní  

   referentky

http://ciks.vse.cz/
https://www.nkp.cz/
https://www.nkp.cz/
http://mojeskripta.cz/VSE
http://www.antik-vse.cz/
https://www.facebook.com/groups/antikvse
https://www.facebook.com/groups/antikvse
http://www.eshopoeconomica.cz/
http://www.eshopoeconomica.cz/
http://neoluxor.cz/
http://www.levneucebnice.cz/
http://www.levneucebnice.cz/
http://www.vse.cz/download
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prázdninách je tato pracovní doba omeze-
ná.

S vážnějšími problémy za proděka-
nem
Studijní referentky však navštívíte, i když 
budete mít jakýkoliv jiný problém týkající 
se studia – hrozí-li vám například vylou-
čení nebo budete-li žádat o přidělení do-
datečných kreditových poukázek. Refe-

rentka vám poradí, co je třeba udělat nebo 
vás rovnou odkáže na vyšší instance. Na 
každé fakultě pak působí proděkan pro 
pedagogické a studijní záležitosti, který 
má na starosti právě tyto vážnější situace.

Podobná instituce funguje i na úrovni 
vrcholového vedení školy, zastoupena 
je prorektorem pro studijní a pedagogic-
kou činnost (v současnosti jí zastává Petr 
Dvořák). Ten má ale na starosti především 
celkovou správu pedagogického odděle-

ní, Centra informačních a knihovnických 
služeb, Univerzity třetího věku a dalších 
oddělení spíše než řešení individuálních 
záležitostí studentů.

Se svými studijními problémy se můžete 
svěřit i studentským tajemníkům, kteří 
působí jak na fakultní úrovni, tak na ce-
loškolské. Studentským tajemníkem pro 
celou školu je Jakub Drábek. Zabývá se 
zejména organizací studentských aktivit.

Hana Rasochová
• Studenti: A-Hn

• E-mail: rasoch@vse.cz

• Tel: 224 095 145 

• Místnost: NB 110

Jana Stehlíková
• Studenti: Li-Si

• E-mail: stehliko@vse.cz

• Tel: 224 095 140

• Místnost: NB 109

Lucie Horáčková
• Studenti: Ho-Lh + mimořádné studium

• E-mail: lucie.horackova@vse.cz

• Tel: 224 095 144

• Místnost: NB 110

Simona Karousová
• Studenti: Sj-Ž

• E-mail: simona.karousova@vse.cz

• Tel: 224 095 118

• Místnost: NB 109

Úřední hodiny
Pondělí 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00
Úterý
Středa 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00
Čtvrtek
Pátek 8:30 - 11:30

Fakulta financí a účetnictví FFÚ

Markéta Samková
• Studenti: A-Ho

• E-mail: marketa.samkova@vse.cz

• Tel: 224 095 244

• Místnost: NB 384

Jana Horáčková
• Studenti: M-Sk

• E-mail: jana.horackova@vse.cz

• Tel: 224 095 295

• Místnost: NB 385

Bohumira Holečková
• Studenti: Hr-L + kombinované studium

• E-mail: bohumira.holeckova@vse.cz

• Tel: 224 095 241

• Místnost: NB 383

Hana Tatoušková
• Studenti: Sl-Ž

• E-mail: hana.tatouskova@vse.cz

• Tel: 224 095 243

• Místnost: NB 385a

Úřední hodiny
Pondělí 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00
Úterý
Středa 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00
Čtvrtek
Pátek 8:30 - 11:30

Fakulta mezinárodních vztahů FMV

mailto:rasoch%40vse.cz?subject=
mailto:stehliko%40vse.cz?subject=
mailto:lucie.horackova%40vse.cz?subject=
mailto:simona.karousova%40vse.cz?subject=
mailto:marketa.samkova%40vse.cz?subject=
mailto:jana.horackova%40vse.cz?subject=
mailto:bohumira.holeckova%40vse.cz?subject=
mailto:hana.tatouskova%40vse.cz?subject=
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Martina Štěpánková
• Studenti: A-K

• E-mail: stepan@vse.cz

• Tel: 224 095 540

• Místnost: NB 396

Alena Šalbabová
• Studenti: T-Ž

• E-mail: salbab@vse.cz

• Tel: 224 095 523

• Místnost: NB 397a

Pavla Kovářová
• Studenti: L-Š

• E-mail: pavla.kovarova@vse.cz

• Tel: 224 095 556

• Místnost: NB 397

Úřední hodiny
Pondělí 9:00 - 11:15 13:00 - 14:30
Úterý 10:00 - 11:00
Středa 9:00 - 11:15 13:00 - 14:30
Čtvrtek 10:00 - 11:00
Pátek 9:00 - 11:15

Národnohospodářská fakulta NF

Jana Hudčeková
• E-mail: jana.hudcekova@vse.cz

• Tel: 224 095 440

• Místnost: NB 410

Jana Sedláčková
• E-mail: sedlacko@vse.cz

• Tel: 224 095 441

• Místnost: NB 411

Úřední hodiny
Pondělí 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00
Úterý

Středa 8:30 - 11:30
13:00 - 15:00 J. Sedláčková
12:30 - 14:30 J. Hudčeková

Čtvrtek
Pátek 8:30 - 11:30

Fakulta informatiky a statistiky FIS

Hana Dudová
• E-mail: dudova@vse.cz

• Tel: 224 098 412

• Místnost: RB 412

Milena Kořínková
• E-mail: korinm@vse.cz

• Tel: 224 098 411

• Místnost: RB 411

Miluše Ježková
• E-mail: jezkovam@vse.cz

• Tel: 224 098 410

• Místnost: RB 410

Zdeňka Kudlíková
• E-mail: kudlikz@vse.cz

• Tel: 224 098 409

• Místnost: RB 409

Úřední hodiny
Pondělí 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00 15:30 - 17:00
Úterý 8:30 - 11:30
Středa 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00 15:30 - 17:00
Čtvrtek 8:30 - 11:30
Pátek 8:30 - 11:30

Fakulta podnikohospodářská FPH
Ve středu dopoledne jsou studentům k dispozici všechny níže uvedené referentky, v ostatních hodinách zpravidla dvě.

mailto:stepan%40vse.cz?subject=
mailto:salbab%40vse.cz?subject=
mailto:pavla.kovarova%40vse.cz?subject=
mailto:jana.hudcekova%40vse.cz?subject=
mailto:sedlacko%40vse.cz?subject=
mailto:dudova%40vse.cz?subject=
mailto:korinm%40vse.cz?subject=
mailto:jezkovam%40vse.cz?subject=
mailto:kudlikz%40vse.cz?subject=


11  Nejlepším zdrojem
informací pro seminárky 

není Google

Připojte se k internetu 
snadno a rychle

Během svého studia na VŠE budete jistě 
psát mnoho seminárních prací a tvořit 
různé prezentace. K vyhledávání potřeb-
ných informací použijete nejen tištěné 
knihy, ale určitě také internet. A jak zís-
kat věrohodné zdroje? Je dobré trochu 
zapátrat v „elektronických informačních 
zdrojích“, které jsou studentům a zaměst-
nancům VŠE dostupné po přihlášení na 
adrese http://vse.cz/zdroje.

Najdete tu rozsáhlé databáze plné knih, 
odborných článků, vědeckých publikací, 
článků z českého denního tisku, ale napří-
klad i data o podnikatelských subjektech 
či znění právních předpisů. To vše v elek-
tronické podobě a pochopitelně zdarma. 
K elektronickým zdrojům se můžete při-

pojit odkudkoli na výše uvedeném odka-
zu za použití svého loginu do školní sítě.

Odborné články ano, Wikipedia ne
Bývalý učitel Petr Bartoň z Národohos-
podářské fakulty ve svém stále platném 
Manuálu k psaní kvalifikačních prací z 
roku 2009 upozorňoval: „Wikipedia jako 
rozcestník pro další četbu je super, dá se 
použít i jako seznámení s problematikou. 
Nikdy však nesmí být použita jako citova-
telný autorizovatelný zdroj poznání.“

Pedagogové často doporučují „jstor.org“, 
„repec.org“, „proquest.com“, „ebscohost.
com“ nebo stránky Národního úřadu pro 
ekonomický výzkum (The National Bu-

reau of Econonomic Research - nber.org). 
VŠE ve spolupráci s ekonomickým insti-
tutem CERGE, který se zabývá vzdělává-
ním doktorských studentů a výzkumem, 
nabízí pestrou škálu možností na econlib.
cz/zdroje. Pro data je dobré prozkoumat 
stránky České národní banky, Českého 
statistického úřadu nebo společnosti Pa-
tria. Pokud zde potřebné informace nena-
leznete, neváhejte je přímo kontaktovat. 
Rádi vám pomohou.

Když už budete mít potřebu vydat se 
tou jednodušší cestou, místo standardní-
ho Googlu zkuste jeho „studijnější“ ver-
ze: Scholar nebo Books. Tipy na šikovné 
funkce vyhledávače najdete v článku 
„Googlujte naplno“ na našem webu.

VŠE zdarma nabízí svým studentům rych-
lé WiFi připojení k internetu pomocí sítě 
eduroam. Připojit se můžete z notebooku, 
tabletu nebo smartphonu. K připojení bu-
dete potřebovat heslo, které získáte po za-
dání svých přístupových údajů k InSIS na 
stránce eduroam.vse.cz, kde také najdete 
podrobný návod k nastavení sítě, seznam 
podporovaných operačních systémů a 
další užitečné informace. Bez uživatel-
ského jména a hesla je možný přístup do 
otevřené sítě VŠE, která je však omezena 
pouze na školní web a InSIS. 

Veškerý provoz na síti je monitorován a 
oficiálně by měla být síť využívána pou-
ze ke studijním účelům. Samozřejmě vás 
nikdo nebude postihovat za prohlížení 
Facebooku, Twitteru nebo Youtube, ale 

„závadným“ stránkám se raději vyhněte. 
Nezapomeňte, že pomocí vašeho jména a 
hesla se můžete připojit na eduroam i na 
jiných vysokých školách.

Zabezpečení sítě eduroam je důkladné a 
především starším mobilním telefonům 
se i při správném nastavení připojení ne-
musí podařit. Pokud narazíte na jakýkoli 
problém, kontaktujte Centrum podpory 
uživatelů, které najdete v místnosti SB22 
na Žižkově.

http://www.vse.cz/zdroje
http://www.ilist.cz/clanky/googlujte-naplno-odhalte-sikovne-funkce-vyhledavace
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Internetová verze iListu. Některé naše články se obje-
vují exkluzivně na webu, především čerstvé aktuality, 
pozvánky na akce a fotoreportáže. Jiné naopak najde-
te pouze v tištěném vydání, takže se vyplatí sledovat 
obojí.

Mladší a moderní bráška VŠEborce je VŠEstudent. 
Mimo to existuje ještě portál vse-testy.cz. Nejste si jistí, 
jestli rychlostudium večer před testem aspoň trochu 
zabralo? Zamiřte na jeden z těchto webů a otestujte 
své znalosti.

Najdete zde nejen pozvánky na přednášky konané 
na půdě VŠE. Na své si přijdou budoucí manažeři, 
právníci, ajťáci i milovníci kultury. Nechybí ani vi-
deoportál.

www.vse.cz

www.vseborec.cz

insis.vse.cz

www.ilist.cz

www.vsetudent.cz a www.vse-testy.cz

www.naprednasku.cz

Oficiální stránky školy. Na těchto stránkách zveřejňují 
informace fakulty, katedry, Centrum tělesné výchovy 
a sportu a také tu visí odkazy na stránky studentských 
organizací. Univerzitní web je často aktualizovaný, 
takže pokud si nejste jistí pravdivostí nějaké informa-
ce z VŠE, zamiřte jako první právě sem.

Facebookové studijní skupiny jeho význam trochu 
oslabily, ale VŠEborec je stále důležitým zdrojem 
výpisků z přednášek, ukázkových testů, ale hlavně 
hodnocení učitelů a předmětů. Zapsat si cvičení s uči-
telem, aniž si ho najdete na VŠEborci, je skoro hazard.

InSIS už určitě znáte. Kromě poštovní schránky a roz-
vrhu tu najdete i seznam svých spolužáků na jednot-
livých kurzech, výsledky zkoušek a další.

Patnáct webových 
stránek, bez kterých 

se neobejdete
Při studiu na vysoké škole budete potřebovat mnoho informací. Jeden z nejlepších zdrojů je internet. 

Najdete tam nejen podklady ke studiu, ale získáte díky němu i přehled o studentském životě.
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ciks.vse.cz suz.vse.cz

www.vscht-suz.cz/suz www.kolej.cz

rpc.vse.cz

ctvs.vse.cz

Portál Centra informačních a knihovnických služeb 
VŠE, kde se nacházejí základní informace o školní 
knihovně a elektronických informačních zdrojích. 
Můžete se také dostat do souborného katalogu VŠE, 
který slouží k vyhledávání knih, popřípadě k jejich 
zamluvení.

Stránky Správy účelových zařízení. Pokud budete by-
dlet na koleji, určitě se vám budou hodit. Najdete tu 
informace o jednotlivých blocích kolejí, ceníku a har-
monogramu podávání žádostí o ubytování a menzách. 

V sekci stravování nejdete ceník a jídelní lístek menzy 
Volha na Jižním Městě.

Inzertní server zaměřený na studentské bydlení. Kro-
mě inzerátů na výměnu koleje tu můžete najít i nabíd-
ky ubytování mimo koleje.

Stránky Rozvojového a poradenského centra, kde jsou 
uveřejňovány aktuální pracovní příležitosti, odborné 
soutěže a akce firem.

Zajímáš se o sport nebo rád cvičíš i ve svém volném 
čase? Pak sleduj pečlivě tento web. Centrum tělesné 
výchovy a sportu několikrát do roka pořádá fitness 
day, lyžařské zájezdy nebo výlety do Dobronic. Pra-
videlně zveřejňuje i úspěchy našich reprezentantů.

8 Stránky výpočetního centra zveřejňují nejdůležitější 
informace o školní síti, identifikačních kartách a in-
formačním systému InSIS.

www.antik-vse.cz vc.vse.cz
Stránky antikvariátu s učebnicemi na VŠE. Můžete 
tu najít učebnice, které budete při studiu potřebovat, 
a přímo si je objednat. Ceny bývají obvykle o něco 
vyšší než přes inzerát, ale knihy a skripta dostanete 
v dobrém stavu.
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Opisovat se nevyplácí

Tituly a oslovování

Proti plagiátorství a opisování bojují všechny vysoké školy. Pro potírání těchto neduhů na úrovni 
seminárních, bakalářských i diplomových prací používá VŠE informační systém zaměřený na detekci 

podobných či identických částí textů.

Software Theses.cz upozorní na podob-
nost pasáží a následně záleží na pedago-
govi, jak bude reagovat. V nejzávažnějších 
případech se problém může dostat před 
Disciplinární komisi, která má pravomoc 
provinilce vyloučit ze školy. Mezi nej-
častější prohřešky patří špatné citace a 
odkazy. Do systému jsou zahrnuty nejen 
starší práce studentů, ale i publikace a in-
ternetové stránky využívané jako oblíbe-
ný zdroj informací.

Trochu jinak jsou na tom studenti Náro-
dohospodářské fakulty, kde veškeré ode-
vzdávané materiály prochází kontrolou 
serveru Odevzdej.cz, který vyhodnocuje 
podobnost pasáží. Pedagog následně určí, 
zda se jedná o prohřešek a o jak vážný.

Věnujte pozornost citacím
Nejspolehlivější obranou proti nařčení z 
opisování je správné citování a parafrá-
zování. Stačí se držet několika jednodu-
chých pravidel a problémy se vám vy-
hnou. Rozhodně se nevyplatí zamlčovat 
zdroje, zvláště když jich některé práce 
mají předepsaný minimální počet.

Zvláštní kapitolou představuje opisová-
ní při testech. Pokud chcete zkoušku bez 
problému zvládnout, nespoléhejte na 
souseda, tahák nebo Facebook. V případě 
odhalení budete v nejlepším případě od 
zkoušky vyhozeni. V horších případech 
se dostanete až před zmiňovanou Discip-
linární komisi.

Velké trable přináší většině prváků oslo-
vování akademických pracovníků. Spous-
ta je zvyklá z gymnázií oslovovat všechny 
vyučující pane profesore/paní profesorko. 
Na půdě VŠE na to ale honem rychle za-
pomeňte! Pokud titul profesor někdo sku-
tečně nemá před svým jménem napsaný, 
neoslovujte jej tak. Samozřejmě jsou lidé, 
kteří nad špatným oslovením své osoby 
mávnou rukou, ale najdou se i tací, které 
to urazí. Buď z důvodu, že neznáte jejich 
titul nebo proto, že jim připomenete, že 
vlastně ještě profesory nejsou.

Vždy je proto dobré podívat se před ná-
vštěvou konzultačních hodin do InSISu, 
jakými tituly vyučující oplývá. A to nejen 
před, ale i za jménem.

Jak tedy na to?
Oslovovat můžeme vědecko-akademic-
kou hodností, akademickým titulem nebo 
funkcí na škole. Nejčastěji se budete setká-
vat s těmito tituly:

„pane inženýre / paní inženýrko“ – před 
jménem zkratka Ing.

„pane magistře / paní magistro“ – před 
jménem zkratka Mgr.

„pane doktore / paní doktorko“ – před 
jménem zkratka RNDr., JUDr., PhDr.,..

„pane doktore / paní doktorko“ – za jmé-
nem zkratka PhD.

„pane docente / paní docentko“ – před 
jménem zkratka doc. 

„pane profesore / paní profesorko“ – před 
jménem zkratka prof.

Protože většina vyučujících má více než 
jeden titul, platí pravidlo, že vždy oslovu-
jeme nejvyšším dosaženým titulem. Nej-
výše je právě profesor, pak docent, dále 
doktorské tituly a pak tituly akademické. 

Jedinou výjimku tvoří ti, kdo dosáhli titu-
lu bakaláře (zkratka Bc.). Ty oslovujeme 
jen příjmením. Dále se u „služebně star-
ších“ vyučujících můžete setkat s titulem 
CSc. – kandidát věd. Ten se ale k oslovo-
vání také nepoužívá.

Někdy je vhodné užít jako oslovení funk-
ci, kterou daná osoba zastává na akade-
mické půdě. Tedy například pane prorek-
tore, paní rektorko, pane děkane… Snažte 
se i zjistit, jak dotyčný vypadá, než za ním 
půjdete. Oslovení špatné osoby, ačkoliv je 
správné, vám plusové body nepřidá.
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Rektor, vektor, kvestor: 

jak se v tom vyznat

V čele vysoké školy stojí rektor. Zastupu-
je univerzitu a také rozhoduje ve všech 
důležitých věcech, které se jí týkají. Volí 
jej Akademický senát školy na čtyři roky. 
Prvním úkolem rektora po zvolení je se-
stavení nového vedení školy, do kterého 
si vybírá několik spolupracovníků – pro-
rektorů. Od března 2014 vládne VŠE žena 
– rektorka Hana Machková a má čtyři pro-
rektory.

Co je to Akademický senát?
Akademický senát VŠE připomíná par-
lament. Je volen členy akademické obce, 
kterou tvoří učitelé a studenti. A co tako-

vý akademický senát dělá? Kromě volby 
rektora schvaluje rozpočet školy a další 
důležité předpisy, jako je například stu-
dijní řád. Má také vliv na pravidla pro 
přidělování kolejí. Každá fakulta má svůj 
vlastní, takzvaný „malý senát“, který fun-
guje podobně.

Opisování posuzuje komise
Pod senáty pracuje disciplinární komise, 
ke které se může dostat každý, kdo spá-
chal nějaký přestupek proti studijnímu 
řádu. Takovým přestupkem je podle fa-
kult například opisování při zkouškách 
nebo kopírování cizích textů v seminár-

ních nebo diplomových pracích. Za tako-
vé prohřešky hrozí studentům i vyloučení 
ze studia.

Na VŠE jsou také jiné funkce se „záhad-
nými jmény“. Kvestor by se dal označit za 
nejmocnějšího z nich. Má totiž na starosti 
hospodaření a majetek VŠE a stará se o 
provoz školy.

Dále tu má svou funkci také pedel. Ten 
však na rozdíl od kvestora nemá moc té-
měř žádnou. Objevuje se při všech promo-
cích a slavnostních shromážděních školy 
a poznáte jej podle toho, že třímá školní 
žezlo.

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
prorektor pro mezinárodní vztahy  

a informační systémy

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
statutární zástupce rektorky, 

prorektor pro strategii

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
prorektor pro studijní  

a pedagogickou činnost

Ing. Libor Svoboda
kvestor
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O změnách na VŠE  

rozhoduje senát
Kromě vyučujících v něm sedí i 

studenti

Aktivní studenti, kteří se zajímají o dění 
na ekonomce a chtějí se podílet na změ-
nách, se mohou zapojit do činnosti Akade-
mického senátu VŠE. Kromě devatenácti 
akademických pracovníků v něm totiž 
sedí i dvanáct studentů, z každé fakulty 
dva.

Kromě toho, že Akademický senát VŠE 
(AS VŠE) schvaluje miliardový rozpočet 
VŠE a volí rektora, řeší i běžné „provozní“ 
věci. Na svých zasedáních diskutuje na-
příklad o opravě budovy školy, o kouření 
před vchodem ekonomky nebo o přejme-
nování informačního systému. Současná 
studentská koalice se navíc například 
snaží prosadit lepší propojení Hlavního 
nádraží a Žižkova, zakoupení několika 
iMaců do výuky nebo zvyšování počtu 
elektrických zásuvek v učebnách.

Dále senát schvaluje vnitřní předpisy či 
dlouhodobý záměr školy. Kromě členů 
AS mohou návrhy na jednání senátu po-

dávat také rektor, prorektor a kvestor, 
děkan, fakultní senáty nebo odborové 
organizace působící na škole. Pokud chce 
s něčím přijít běžný student VŠE, musí se 
s návrhem obrátit na senátora, který v AS 
VŠE zastupuje jeho fakultu.

Samotná zasedání školního senátu jsou 
veřejná, takže se jich může účastnit kdo-
koliv. Kromě toho jsou na stránce multi-
media.vse.cz dostupné záznamy zasedá-
ní.

Vlastní senáty mají i všechny fakulty VŠE. 
Jejich úkoly jsou podobné, jak ale název 
napovídá, týkají se pouze jednotlivých 
fakult.

Volit mohou všichni
Volby do AS VŠE probíhají každé tři roky. 
Studentské senátory volí v tajném hlaso-
vání studenti daných fakult, akademic-
ké senátory pak vyučující. Každý volí 

jednou, přičemž studenti bakalářských 
a magisterských programů smí označit 
maximálně dva kandidáty na hlasovacím 
lístku.

Kandidovat do senátu může každý. Zvláš-
tě studenti se pak snaží získat podporu 
během volební kampaně, která přitom 
od loňského roku může probíhat i během 
volebního dne. Právě tato změna se stala 
předmětem sporu při posledních volbách 
- zatímco někteří kandidáti kampaň ve vo-
lební den ukončili, další ji naopak zesílili.

V současnosti zasedá senát zvolený pro 
období 2015 až 2018. Na webových strán-
kách senátu najdete seznam členů i zápisy 
z jednotlivých jednání.

as.vse.cz

Akademický senát

• Rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy.

• Kontroluje využívání finančních prostředků. Usnáší se o návrhu na jmenování rektora.

• Schvaluje předpisy, rozpočet, výroční zprávu, hodnocení činnosti, podmínky pro přijetí ke studiu, dlouhodobý záměr.

• Web: as.vse.cz

multimedia.vse.cz
multimedia.vse.cz
http://www.ilist.cz/clanky/masivni-volebni-kampan-a-spory-ohledne-clenstvi-to-byl-lonsky-rok-as-vse
as.vse.cz


17  Starou, Novou a Rajskou 
budovu hledejte  

na Žižkově
Během začátků svého studia se důkladně 
seznámíte především s areálem na Již-
ním Městě (Praha 4). Ve vyšších ročnících 
pak do chodovských učeben nezavítáte 
prakticky vůbec nebo už jen minimálně. 
Některé přednášky se již během prvních 
semestrů odehrávají ale také v hlavním 
žižkovském komplexu. Na Žižkově se na-
chází také rektorát, kanceláře většiny vy-
učujících i studijních referentek, menzy, 
tělocvičny a knihovna.

Areál na Žižkově se skládá celkem ze čtyř 
budov – Staré, Nové, Rajské a Italské. S 
rostoucím počtem nových studentů totiž 
přibývaly i budovy s dalšími učebnami. 
Ve svém rozvrhu je student rozliší podle 
základních zkratek – SB znamená Stará 
budova, NB skrývá Novou budovu, RB 
označuje Rajskou budovu a zkratka IB 
značí Italskou budovu. Celý komplex je 
vzájemně průchozí a nabízí mnohé odpo-
činkové prostory.

SB: nebojte se jít do knihovny
Od sochy Winstona Churchilla vede jen 
několik schodů do čtyřpatrové Staré bu-
dovy (SB). V průběhu studia zde určitě 
navštívíte největší knihovnu na škole, 
která disponuje nejen bohatým fondem k 
vypůjčení, ale také studovnou, v níž jistě 
oceníte ničím nerušené ticho při vašem 
studiu. Nachází se v mezaninu mezi pří-
zemím a prvním patrem. V prvním, dru-
hém i třetím patře se studenti schází na 
odpočinkových křeslech s výhledem na 
Prahu. I proto jsou tyto zóny často zapl-
něné.

V přízemí SB hledejte dále počítačové 
centrum, kde se vydávají ISIC karty a řeší 
případné problémy s přístupovými hesly 
a internetovým připojením. Nad schody 
jsou pak po pravé ruce v každém patře 
umístěny počítačové učebny, se kterými 
se seznámíte například během hodin sta-
tistiky. K dispozici je na chodbě i tiskár-
na, na které si přes ISIC můžete cokoliv 
vytisknout. Ostatní učebny v SB pak mají 
spíše menší kapacitu a vyučují se v nich 

většinou cvičení a semináře. V současnos-
ti je však kvůli probíhající rekonstrukci 
staré budovy jejich provoz částečně ome-
zen. V případě potřeby je možné využít 
také počítače nacházející se v zadní části 
knihovny. Tiskárnu a kopírku naleznete 
nalevo kousek od velkých vstupních dve-
ří do knihovny. V případě, že si potřebu-
jete naskenovat nejrůznější dokumenty, 
využijte skener hned vedle recepce uvnitř 
knihovny. Na jeho použití už ale musíte 
být v knihovně registrováni.

NB: na přednášku a konzultace
Naproti tomu v Nové budově (NB) domi-
nují především dvě veliké přednáškové 
místnosti: největší Vencovského aula a ku-
latá Likešova aula. Jiné přednášky a pří-
padně testy se konají v místnostech, které 
jsou označeny písmeny A až D. Ty najdete 
rovněž v přízemí NB. Některá cvičení se 
pak konají ve vyšších patrech Nové budo-
vy (zejména pak v patře čtvrtém), jež jsou 
nově zrekonstruovaná. Dostanete se tam 
buď výtahem u šaten, či po svých. Vyšší 
patra jsou však převážně využívána jako 
kancelářské prostory vyučujících.

Ze vstupní haly Nové budovy se dosta-
nete do kavárny Deštník, kam můžete jít 
se svojí skupinou řešit případovou studii 
nebo zajít na oběd. Hned vedle Deštníku 
sídlí informační centrum, které pomůže 
vyřešit mimo jiné i problémy s orientací 
v žižkovském areálu. Kousek od infor-
mačního centra můžete využít šatnu. Za 
rohem od šaten naleznete úložné skříňky, 
které slouží studentům k úschově zavaza-
del.

RB: do menzy a zacvičit si
Nejnovější část školy představuje Rajská 
budova (RB). V jejím přízemí se nachází 
Velká aula (RB 101), několik větších poslu-
cháren a kavárna. Vyšší patra náleží opět 
vyučujícím, části rektorátu či oddělení 
zahraničních styků. Moderní atrium RB 
se během akademického roku využívá k 

různým výstavám a společenským akcím. 
V zadní části je umístěna prodejna skript 
a objevíte zde i občerstvovací koutek, kde 
mohou studenti využívat mikrovlnné 
trouby.

Do Rajské budovy napojené na menzu 
Italská lze vstoupit širokým průchodem 
z přízemí Nové budovy a také bočním 
vchodem z ulice Italská. V této části areálu 
nabízí občerstvení také další dvě stravo-
vací zařízení – menza s italskými specia-
litami a menza se zdravou výživou. Na-
proti druhé šatně stojí další uzamykatelné 
skříňky. V exponovaných dnech a časech 
ovšem bývají všechny úložné prostory 
brzy zaplněné. Kromě šatny a skříněk zde 
má své místo i pobočka banky.

V nadstavbě menzy můžete navštívit re-
stauraci Akademický klub, v témže patře 
najdete ale i kabinety „tělocvikářů“, tělo-
cvičny a posilovny. Sídlí zde totiž Cen-
trum tělesné výchovy a sportu (CTVS). 
Další hodiny tělocviku se konají ve větší 
tělocvičně v suterénu Staré budovy.

xPORT na Jarově
xPORT VŠE Business Accelerator je pro-
jekt VŠE, který podporuje nápady a star-
tupy studentů školy i nové inovativní pro-
jekty firem, na kterých se můžou studenti 
podílet. Pokud se budete ale chystat do 
jeho sídla, musíte z hlavního areálu eko-
nomky popojet tramvají na Jarov, kde se 
nachází rovněž studentské koleje.


