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Vážené absolventky, vážení absolventi,
dovolili jsme si Vám zaslat druhé číslo 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. 



Vážení,
uplynulé období bych nazval 
s mírnou nadsázkou „rokem 
institucionální akreditace“.  Ne-
jen na naší fakultě, ale na celé 
VŠE v Praze probíhaly procesy 
přípravy žádosti o institucio-
nální akreditaci, které vyvrcho-

lily její podáním na Národní akreditační úřad, který 
udělil institucionální akreditaci Vysoké škole ekono-
mické v Praze na dobu deseti let. Souběžně s proce-
sem institucionální akreditace probíhaly také činnosti 
související s procesem mezinárodní akreditace AACSB, 
do kterého byla VŠE v Praze přijata již koncem roku 
2016 a který spočívá v dlouhodobém vyhodnocování 
trendů jednotlivých kvalitativních charakteristik ob-
sažených v sebehodnotících zprávách, které VŠE v Pra-
ze pro potřeby akreditace připravuje a předkládá.

Chod fakulty významně ovlivnilo také to, že je zapojena 
do projektu „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpo-
ra kvality na VŠE v Praze“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/00023
42 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Jedná se o projekt, který v průběhu pěti let 
umožní fakultě financovat důležité činnosti zaměřené 
na inovace a zvýšení kvality tím, že podporuje rozvoj 
klíčových oblastí fakulty, jako je vzdělávání zaměstnanců, 
příprava nových předmětů v cizích jazycích a moderniza-
ce předmětů v češtině. 

Fakulta organizovala nebo se podílela na přípravě a zajiš-
tění řady akcí. Mezi ně patřily jednak samostatné vědecké 
konference s dlouhou tradicí jako je například konference 
katedry veřejných financí s názvem „Teoretické a prak-
tické aspekty veřejných financí (TPAVF)“ nebo fakultní 
konference s názvem „Annual Conference on Finance and 
Accounting (ACFA)“, ale také prakticky zaměřené akce, ja-
kou je „Pedagogická konference“ organizovaná katedrou 
finančního účetnictví a auditingu nebo konference „Roz-
voj a inovace finančních produktů“ katedry bankovnictví 
a pojišťovnictví. Tyto pravidelně se opakující konference 

pak doplňovaly jednorázové akce zaměřené na vybraná 
témata, které organizovaly naše katedry, instituty nebo 
studentské kluby fakulty. V této oblasti bych se také rád 
zmínil o úspěších kurzů celoživotního vzdělávání, které 
katedry připravují každoročně pro veřejnost a mezi které 
se s velmi pozitivním ohlasem absolventů zařadily také 
nové kurzy připravované na míru pro potřeby pracovní-
ků Specializovaného finančního úřadu nebo pro daňové 
poradce ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR.

V souvislosti se vzděláváním pro praxi bych chtěl zmínit 
úspěšnou přípravu a akreditaci studijního programu MBA 
zaměřeného na nemovitosti, který připravila katedra 
financí a oceňování podniku. Cílem programu MBA 
Nemovitosti a jejich oceňování (dále také  „MBARE“) je 
poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro činnost 
odborníka na trhu s nemovitostmi jako jsou mikroe-
konomické a makroekonomické souvislosti trhu s ne-
movitostmi, podmínky financování a investic na trhu 
s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování 
nemovitostí. Součástí výuky je také stavební a právní 
minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti 
s oceňováním nemovitostí. Program MBARE je koncipo-
ván jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program 
distančního celoživotního vzdělávání, jehož výuku kurzů 
zajišťují pedagogové VŠE v Praze a jiných vysokých škol, 
jakož i renomovaní odborníci z praxe. Studium je ukonče-
no zpracováním developerského projektu ve formě státní 
závěrečné zkoušky na předem zadaný projekt s následnou 
prezentací developerského projektu odborné komisi.

Bylo by toho mnohem více, co bych rád v tomto úvodním 
slově zmínil, či okomentoval, ale úkolem tohoto úvodního 
slova je pouze stručně uvést tento absolventský zpravo-
daj, který se fakulta rozhodla připravovat a pravidelně 
rozesílat svým absolventům. 

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

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA 
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NOVĚ AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

PROGRAMY POPRVÉ OTEVÍRANÉ 
OD AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
● Bankovnictví a pojišťovnictví 
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
● Bankovnictví a pojišťovnictví 
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika
● Finanční inženýrství
● Finance a oceňování podniku

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
● Finance 
● Účetnictví a finanční řízení podniku

Kromě výše uvedených nových studijních programů Fakulta financí a účetnictví pro 
akademický rok 2019/2020 otevřela bakalářský obor Vzdělávání v ekonomických 
předmětech a obor navazujícího magisterského studia Učitelství ekonomických 

předmětů pro střední školy. Tyto dva stávající obory čekají na akreditaci v podobě nových 
kombinovaných studijních programů (kombinují pedagogické a ekonomické vzdělání). 
Po akreditaci budou nové studijních programy (pro bakalářské studium se bude jednat 

o program Vzdělávání ve financích a účetnictví a pro navazující magisterské studium 
o studijní program Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy), které stávající 

obory nahradí, podle předpokladu otevřeny od akademického roku 2020/2021.

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  
V ANGLICKÉM JAZYCE
Master in Finance and Accounting

Vysoká škola ekonomická v Praze obdržela na 
podzim roku 2018, v souladu s novelou zákona 
o vysokých školách, tzv. institucionální akreditaci. 
Díky ní může samostatně rozhodovat o vzniku, 
zrušení a změnách studijních programů, akreditace 
je platná po dobu deseti let. 

Akreditace programů schvaluje nově zřízený orgán VŠE 
– Rada pro vnitřní hodnocení. Národní akreditační úřad 
udělil VŠE akreditaci v plném rozsahu její žádosti, tedy 
pro bakalářské, magisterské i doktorské studium a to pro 
oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“ a „Informatika“.  
„Získání institucionální akreditace je pro VŠE velkým úspě-

chem i závazkem do budoucna“, zhodnotila získání instituci-
onální akreditace rektorka VŠE paní prof. Hana Machková.

Fakulta financí a účetnictví předložila Radě pro vnitřní 
hodnocení (po předchozím schválení Akreditační radou fa-
kulty a Věděckou radou fakulty) v průběhu podzimů 2018 
ke schválení studijní programy bakalářského, navazujícího 
magisterského studia i studia doktorského. Všechny navr-
hované studijní programy byly Radou pro vnitřní hodno-
cení schváleny. Pro akademický rok 2019/2020 již fakulta 
přijímala studenty do těchto nově schválených studijních 
programů. Při koncepci studijních programů vycházela 
Fakulta financí a účetnictví z koncepce dosavadních tradič-
ních a léty prověřených, kvalitně vyprofilovaných oborů.
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AKCE PRO ABSOLVENTY NA VŠE
Kdy Název akce Kde Více informací

14/11 
18:00

Workshop Teorie a praxe 
podnikového Treasury – 
Řízení peněz a likvidity

NB177 http://kfop.vse.cz/

21/11 
18:00

Workshop Teorie a praxe 
podnikového Treasury – 
Provádění úhrad

NB177 http://kfop.vse.cz/

28/11
18:00

Workshop Teorie a praxe 
podnikového Treasury – 
Řízení pracovního kapitálu

NB177 http://kfop.vse.cz/

30/11
9:30–17:00

Pedagogická  
konference

Likešova 
aula

https://kfua.vse.cz/verejnost/skoly/
pedagogicka-konference/

17/12
9:00–14:00

Každoroční celoškolský  
den otevřených dveří VŠE

VŠE

VŠE otevře své dveře všem zájemcům 
o bakalářské a navazující magisterské studium 
v úterý 17. prosince 2019 v atriu Rajské budovy 
v areálu VŠE v Praze na Žižkově.

24/01
2020

Každoroční den otevřených 
dveří FFÚ

VŠE
https://ffu.vse.cz/mam-zajem-o-studium 
-na-fakulte/den-otevrenych-dveri/

07/02
2020 

Konference Rozvoj 
a inovace finančních 
produktů

Vencovského 
aula

http://finance-edu.vse.cz/

22/05 
2020

Annual Conference on 
Finance and Accounting

VŠE https://convention.vse.cz/

24/06 
2020

Workshop „Jak učit 
manažerské účetnictví“

VŠE
https://kmu.vse.cz/aktuality/workshop-jak-
ucit-manazerske-ucetnictvi-probehne-24-
cervna-2020/

Podzim 
2020

Školení pro veřejnost VŠE
https://kfua.vse.cz/verejnost/ 
odborna-verejnost/skoleni-a-vzdelavani/

Listopad 
2020

Konference Schola nova, 
quo vadis? 5. ročník

VŠE
https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-
schola-nova-quo-vadis/

Listopad 
2020

Účetní olympiáda pro 
střední školy

VŠE https://kfua.vse.cz/verejnost/skoly/olympiada/

Prosinec 
2020

Pedagogická konference VŠE
https://kfua.vse.cz/verejnost/skoly/
pedagogicka-konference/
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AKCE PRO ABSOLVENTY NA VŠE

VELETRH ŠANCE 
15.–17. 10. 2019

Tradičně v průběhu října probíhá 
každoročně veletrh šance. Veletrh 
nabízí zprostředkování kontaktu 
mezi absolventy zastupující poten-
ciální 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 
9. 11. 2019

Přijďte se potkat s bývalými spolu-
žáky i učiteli a prožít příjemný večer 
s bohatým programem. Součástí pro-
gramu večera je i „dezert s děkanem“, 
na který si Vás dovolujeme srdečně 
pozvat, využijte možnosti setkání 
s kolegy, absolventy naší fakulty, i uči-
teli v čele s panem děkanem.

 https://absolventskyvecer.vse.cz/

PLES VŠE 
4. 12. 2019

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

 http://plesvse.cz/

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.

 https://ffu.vse.cz/uzitecne-studijni-informace/ 
studentske-kluby-na-ffu/

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

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

Klub daňařů
 klubdanaru
 klubdanaru

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 

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

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