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Vědeckovýzkumná  
a vzdělávací pracoviště  
se představují

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) byla 
založena dvěma zřizovateli: Appian Group a.s. 
a Bankovní akademií a.s. Akreditaci prvních studij-
ních programů získala v září 1999 a státní souhlas 
působit jako vysoká škola obdržela v prosinci téhož 
roku. Výuka byla na Vysoké škole finanční a správ-

ní zahájena v září roku 2000. V tomto roce zahájilo 
studium více než 300 posluchačů. Od svého vzniku 
měla Vysoká škola finanční a správní akreditovány 
čtyři studijní obory:

ve studijním programu Hospodářská politika a sprá-

va obory:
 Bankovnictví
 Pojišťovnictví
 Veřejné finance a správa

ve studijním programu Ekonomika a management 
obor:
 Podnikové finance

Ve všech uvedených oborech je od zahájení studia 
realizována jak prezenční, tak i kombinovaná forma 
výuky.

Během dalšího vývoje doznala struktura oborů, 
jejichž výuka na VŠFS probíhá, určitých změn. V sou-

časné době probíhá v rámci bakalářských studijních 
programů výuka těchto oborů:

ve studijním programu Hospodářská politika a sprá-

va obory:
 Bankovnictví
 Pojišťovnictví
 Veřejná správa
 Veřejné finance

ve studijním programu Ekonomika a management 
obor:
 Řízení podniku a podnikové finance

ve studijním programu Informatika obor:
 Aplikovaná informatika

Ve všech uvedených oborech je realizována jak 
prezenční, tak i kombinovaná forma výuky.

V březnu roku 2003 získala Vysoká škola finanční 
a správní akreditaci studijních programů navazujícího 
magisterského studia, a to:

ve studijním programu Hospodářská politika a sprá-

va obor:
 Finance a finanční služby
 Veřejná správa

ve studijním programu Ekonomika a management 
obor:
 Řízení podniku a podnikové finance

Rovněž u všech oborů navazujícího magisterského 
studia je realizována prezenční i kombinovaná forma 
studia.

V bakalářském a navazujícím magisterském studiu 
studuje v současné době na Vysoké škole finanční 
a správní více než 2000 posluchačů.

Standardní doba studia u bakalářských studijních 
programů zahájených v roce 2000 byla 7 semestrů. 
(Od roku 2002 byla upravena na 6 semestrů.) V úno-

ru letošního roku ukončilo složením státní bakalářské 
závěrečné zkoušky a obhajobou bakalářské práce své 
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studium prvních 173 absolventů. Téměř dvě třetiny 
z nich budou pokračovat v navazujících magisterských 
studijních programech, a to jak na naší škole, tak i na 
dalších (většinou veřejných) vysokých školách v České 
republice.

Vedení školy i jednotlivé katedry věnují pravidelně 
pozornost inovaci všech uskutečňovaných studijních 
programů i zkvalitňování metod pedagogické práce. 
V oblasti kombinovaného studia je velká pozornost 
zaměřena především na rozvoj metodiky a organizač-

ních forem zajištění výuky předmětů vyučovaných 
distanční formou. V tomto směru se značná část úsilí 
pedagogů školy orientuje na přípravu studijních opor 
pro předměty vyučované distanční formou. (Oponen-

tura šesti nových studijních opor proběhla např. v říjnu 
minulého roku.)

V roce 2001 zřídila Vysoká škola finanční a správní 
svá studijní střediska v Mostě a na Kladně. V součas-

né době se v těchto střediscích realizuje výuka oboru 
Řízení podniku a podnikové finance a Veřejná sprá-

va (prezenční i kombinovaná forma). Ve studijním 
středisku v Mostě studuje přibližně 250 posluchačů 
a ve studijním středisku na Kladně více než 200 po-

sluchačů. První absolventi v těchto střediscích ukončí 
studium koncem letního semestru tohoto akademic-

kého roku.

Kvalita pedagogického procesu i odpovídající 
zajištění vědeckovýzkumné a další tvůrčí činnosti je 
podmíněno především odpovídajícím personálním 
složením. V současné době působí na VŠFS 72 interních 
pedagogů, z nichž téměř dvě třetiny získaly vědeckou 
hodnost (DrSc., CSc., Ph.D.) a téměř jedna třetina má 
vědecko-pedagogické tituly (prof., doc.). Kromě nich 
se podílí na zajištění pedagogického procesu a další 
činnosti školy více než 160 externích pedagogů.

V akademickém roce 2003/2004 působily na VŠFS 
tyto katedry a ústavy:
 Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
 Katedra ekonomie a veřejných financí
 Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky
 Katedra veřejné správy a práva
 Katedra aplikované informatiky
 Katedra matematiky a statistiky
 Katedra jazyků
 Ústav evropských a mezinárodních studií
 Ústav pro energetiku

V souvislosti s dalším rozvojem pedagogické 
a vědeckovýzkumné práce školy lze předpokládat, 
že i struktura pedagogických a odborných pracovišť 
se bude nadále rozvíjet.

Základní orientace výzkumné a tvůrčí činnosti na 
VŠFS vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy 
a současně zohledňuje aktuální tematiku v rámci stu-

dijních programů realizovaných na škole. Na řešení 
problematiky „Efektivnost investování do lidského 
kapitálu“ získala v roce 2003 Vysoká škola finanční 
a správní grant od Grantové agentury ČR. Tematic-

ky blízko k obsahového zaměření tohoto grantu měl 
i projekt, který byl dokončen v květnu 2003 „Investice 
do lidských zdrojů v prováděných restrukturalizacích 
národohospodářského sektoru formou vzdělávacího 
procesu“. Projekt byl zpracován na základě zadání 
Ministerstva práce a sociálních věcí a na jeho řešení 
se podílel i „Kabinet regionalistiky“ studijního středis-

ka v Mostě. V rámci programu PHARE 2000 se škola 
účastnila řešení tematického úkolu „Informatika – ino-

vace výuky informačních technologií“ a v rámci pro-

gramu LEONARDO probíhá řešení projektu SATEC 
(oba projekty ve spolupráci s dánskými partnery).

Katedra veřejné správy se v oblasti výzkumné 
činnosti orientuje na tematiku vývoje veřejné správy 
v Československu a České republice, zejména v nověj-
ším období. V tomto roce proběhly i přípravné práce 
na projektu „Využití statistických dat v rozhodovací 
činnosti orgánů samosprávy“. Nosnou tematikou, na 
niž soustředí pozornost katedra bankovnictví a po-

jišťovnictví, je zejména tematika regulace a dohledu 
nad kapitálovými trhy. Katedra řízení podniku a pod-

nikové ekonomiky se orientuje na tematiku konku-

renceschopnosti českých podniků a otázky postavení 
drobných a středních podniků.

V souvislosti s dalším rozvojem výzkumné a tvůrčí 
činnosti, stejně jako s modernizací a zvyšováním kvali-
ty studia, se prohlubuje i mezinárodní spolupráce – in-

tenzivně probíhá se slovenskými vysokými školami. 
Dalšími zahraničními partnery jsou Wyzsza Szkola 
Zarzadzania Edukacja we Wroclawiu, Solvay Busi-
ness School, Brusel, City University of Washington, 
OA Ballerup Dánsko a Univerzitní centrum Slagelse, 
Dánsko.

V minulém roce zahájila Vysoká škola finanční 
a správní ve spolupráci se City University of Wa-
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shington realizaci studia MBA v programech Financial 
Management a General Management.

V oblasti celoživotního vzdělávání se v současné 
době realizují tyto kurzy:
 Bankovní, pojišťovací a finanční služby pro podni-

katele
 Moderní veřejná správa
 Profesionální finanční management podniku
 Bilanční účetnictví

Vysoká škola finanční a správní získala v uply-

nulém roce rovněž akreditaci Ministerstva vnitra pro 
přípravu pracovníků veřejné správy, a to na:
 vzdělávání vedoucích úředníků územních samo-

správních celků,
 vstupní vzdělávání úředníků územních samospráv-

ních celků,
 průběžné vzdělávání úředníků územních samo-

správních celků.

V akademickém roce 2003/2004 uskutečnila VŠFS 
na základě pověření Ministerstva pro místní rozvoj 
sérii seminářů (konferencí) k přípravě projektů pro 
strukturální fondy.

Významnou součástí činnosti školy je i pořádání 
odborných a vědeckých konferencí. V září 2003 uspo-

řádala již šestou vědeckou konferenci k problematice 
investic do lidského kapitálu (čtvrtou mezinárodní), 
v tomto roce se předpokládá uskutečnění další, v po-

řadí již sedmé konference s touto tematikou. Dále pro-

běhly v poslední době konference „Regulace a dozor 
nad finančními trhy“, „Tři role veřejné správy v ob-

lasti energetiky“ a pod záštitou předsedy vlády ČR 
v dubnu tohoto roku „Národní fórum k problematice 
znalostní ekonomiky“.

Součástí běžné činnosti školy je pořádání „ote-

vřených seminářů“, jichž se účastní přední odborníci 
z příslušných oblastí (např. semináře „Otázky reformy 
veřejných financí“ se účastnil jako hlavní referující mi-
nistr financí a místopředseda vlády ČR Bohuslav Sobot-
ka, semináře o „Evropské integraci“ senátor Jiří Skalický 

– předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie).

V uplynulém roce zřídila VŠFS i vlastní naklada-

telství – Eupress. Za první rok své existence vydalo 
téměř 20 titulů, učebních textů, ale i publikací odbor-

ného charakteru.

S bližšími informacemi o jednotlivých oblastech 
činnosti Vysoké školy finanční a správní se mohou 
zájemci seznámit na http://www.vsfs.cz
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