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Vyjádření vedení VŠE k soutěži Miss VŠE
Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze se rozhodlo vydat oficiální vyjádření k finále
letošního ročníku soutěže Miss VŠE, které se uskutečnilo 20. listopadu 2014.
Praha 26. listopadu 2014
Prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE byla do své funkce jmenována 1. dubna 2014
a nechtěla své funkční období zahájit zákazem soutěže Miss VŠE s pětiletou tradicí.
Proto souhlasila se záštitou VŠE i pro rok 2014. Osobní záštitu nad soutěží ale odmítla převzít
proto, že se jí jako ženě obdobné soutěže nelíbí, a odmítla i pozvání organizátorů
(společnosti Student Media) na 20. 11. 2014. Na druhou stranu neviděla problém v tom, aby
se studentky soutěže zúčastnily, protože minulé ročníky proběhly standardně. VŠE soutěž
neorganizovala a žádné aktivity, s výjimkou propagace, na půdě školy neproběhly. Po
zhlédnutí videa a po komentářích v tisku dospěla paní rektorka k názoru, že Miss VŠE 2014
poškodila výrazně dobré jméno školy. Proto vedení VŠE rozhodlo, že příští rok nepovolí
žádnému subjektu použít značku VŠE pro organizaci soutěže Miss.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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