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Vážené absolventky, vážení absolventi,
vítáme Vás u prvního čísla newsletteru Alumni Fakulty financí a účetnictví, VŠE v Praze, 
prostřednictvím kterého bychom Vás rádi pravidelně informovali o dění na naší fakultě 

a o akcích, které pro vás připravujeme. První číslo navíc nabídne stručný organizační přehled 
naší fakulty spolu se studijními programy, abyste mohli posoudit, jak se fakulta změnila  

od té doby, co jste na ní studovali vy.



Přesto, že Fakulta financí a účetnictví VŠE 
v Praze vznikla 1. července 1991 jako výsledek 
organizačních změn na Vysoké škole ekonomické, 
které probíhaly po roce 1989, byla vybudována 
na tradici kateder financí, účetnictví a didaktiky. 
Ty patří spolu se svými studijními obory k jádru 
VŠE v Praze již od jejího vzniku v roce 1953 a působí 
na ní po celou dobu její více než šedesátileté 
historie. Nově vzniklá fakulta byla od počátku 
vybavena silným a stabilním týmem akademických 
pracovníků, který v kombinaci s tradičními a jasně 
profilovanými studijními obory představoval 
konkurenční výhodu, která přetrvává dodnes. 

Na fakultě pracovala již při jejím založení řada význam-
ných odborníků jak z akademické oblasti, tak i externích 
spolupracovníků z firem a státních a institucí, kteří se po-
díleli na zásadních porevolučních změnách v naší společ-
nosti. Díky této výjimečné konstelaci zaujala fakulta velmi 
rychle přední místo mezi ekonomickými fakultami v ČR, 
které si udržuje dodnes. Fakulta financí a účetnictví nabízí 
ve svých hlavních studijních oborech všechny tři stupně 
studia (bakalářské, magisterské a doktorské), pro které má 
akreditaci, což platí rovněž pro habilitační a profesorské 
jmenovací řízení.  Vysokou úroveň fakulty potvrzuje to, 
že se pravidelně umisťuje na předních místech v nejrůz-
nějších hodnotících žebříčcích a anketách, sestavovaných 
jak odborníky a novináři, tak zejména studenty. Vizitkou 
kvality fakulty jsou také její absolventi, kteří se s úspě-
chem prosazují na významných manažerských pozicích 
v bankách, auditorských a poradenských firmách nebo 
ve výrobních a obchodních firmách, ale i ve státních 
institucích a neziskovém sektoru. V pravidelných statis-
tikách uplatnění absolventů v praxi se fakulta umisťuje 
na předních místech s prakticky nulovou nezaměstnaností 
vlastních studentů po skončení jejich studia. Nezbytným 

předpokladem kompetence pedagogické práce je kvalita 
akademických pracovníků fakulty a také jejich zapojení 
do vědecko-výzkumné a publikační práce, kterou fakul-
ta provádí a systematicky podporuje. Za zmínku v této 
oblasti stojí zejména pořádání odborných konferencí 
a vydávání vlastních vědeckých časopisů. 

Dosažené výsledky a pozice fakulty, kterou si za dobu 
své existence vydobyla, jsou zavazující a budou vyžado-
vat nemalé úsilí k jejich udržení a dalšímu rozvoji. Pevně 
věřím, že je fakulta k tomuto cíli dostatečně vybavena 
a motivována a bude nadále považována za uznáva-
né akademické pracoviště, jehož odborné názory jsou 
respektovány a jehož absolventi se díky své kvalitě bez 
problémů uplatní v praxi.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Děkan Fakulty financí a účetnictví

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA 
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51 744
průměrný plat
absolventa VŠE 

po 4 letech
praxe

0,8 % 
 nezaměstanost

absolventů 
fakulty

30 
výzkumných 

a firemních projektů 
za posledních 

5 let

125
počet studentů 

fakulty vyslaných 
do zahraničí

za rok

113 
Celkový počet 
dokdorandů

na FFU
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Vědecká rada fakultyAkademický senát

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů 
Vedoucí katedry: Ing. Alena Králová, Ph.D.

Katedra financí a oceňování podniku 
Vedoucí katedry: Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

Katedra finančního účetnictví a auditingu 
Vedoucí katedry: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Katedra manažerského účetnictví 
Vedoucí katedry: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Katedra měnové teorie a politiky 
Vedoucí katedry: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Katedra veřejných financí 
Vedoucí katedry: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Institut energetické ekonomie
Institut strategického investování

Děkan Fakulty
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Odborné katedry

Proděkani

Disciplinární komise

Akreditační rada

Oborové rady 

Děkanát

Kolegium děkana

Další odborná pracoviště fakulty

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. 
Proděkanka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. 
Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

STUDIJNÍ OBORY 2018
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
● Bankovnictví a pojišťovnictví 
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika
● Vzdělávání v ekonomických předmětech

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
● Bankovnictví a pojišťovnictví 
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika
● Finanční inženýrství
● Finance a oceňování podniku
● Učitelství ekonomických předmětů  

pro střední školyDOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY
● Finance 
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Teorie vyučování ekonomických předmětů

OBORY V ANGLICKÉM JAZYCE 
Master in Finance and Accounting
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AKCE PRO ABSOLVENTY NA VŠE

VELETRH ŠANCE 
Veletrh nabízí zprostředkování kontaktu mezi absolventy 
zastupující potenciální zaměstnavatele se současnými 
studenty. Neváhejte přijít i přesto, že zrovna nehledáte 
kolegu z řad našich studentů. V každém případě získáte 
cenné kontakty.  https://sance.vse.cz/

ABSOLVENTSKÝ VEČER 
Přijďte se potkat s bývalými spolužáky i učiteli a prožít 
příjemný večer s bohatým programem.  

 https://absolventskyvecer.vse.cz/

PLES VŠE
Ať už jste byli studenty kterékoliv z šesti fakult, byli jste 
studenti především naší alma mater – VŠE. Ples je skvělá pří-
ležitost potkat se s kýmkoli, kdo měl či má co dočinění s VŠE. 

 http://plesvse.cz/

KAŽDOROČNÍ CELOŠKOLSKÝ  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠE
Nejbližší 18. 12. 2018.

KAŽDOROČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FFÚ
Nejbližší 25. 1. 2019.  Využijte dnu otevřených 
dveří k návštěvě naší fakulty, během kterého si 
můžete popovídat s vedením fakulty a prohléd-
nout naše prostory.

PRAVIDELNÉ ABSOLVENTSKÉ STŘEDY 
Každou poslední středu v měsíci pro Vás fakulty VŠE při-
praví odbornou přednášku na půdě Vaší Alma mater.

 https://absolventi.vse.cz/

AKCE STUDENTSKÝCH KLUBŮ 
Zúčastněte se formální či neformálních akcí pořádaných 
studentskými kluby, kde velmi často přednáší absolventi 
VŠE na aktuální témata.

Klub přátel účetnictví
 https://kpu.vse.cz
 KlubPratelUcetnictvi
 KlubPratelucetnictvi

Bankéřský klub
 https://bk.vse.cz
 bankerskyklub

Klub daňařů
 klubdanaru
 klubdanaru

18/12
2018

25/01
2019
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AK
T Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Koordinátorky pro oblast Alumni: 
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., NB142  +420 224 095 117  ddvorak@vse.cz

doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc., NB143  +420 224 095 119  zarova@vse.cz

Hlavní partneři fakulty Významní partneři fakulty Partneři fakulty

Fakulta financí a účetnictví je zapojena do realizace projektu s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze  
(registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií 

ffu.vse.cz www.linkedin.com/company/ffu-vse
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