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Emeritní rektor VŠE Richard Hindls se stal
vítězem Ceny Wernera von Siemense
v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník
Ve čtvrtek 9. února 2017 proběhlo v Betlémské kapli vyhlášení výsledků 19.
ročníku Ceny Wernera von Siemense. V kategorii Nejlepší pedagogický
pracovník převzal ocenění emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc.,
dr. h. c.
Praha 10. února 2017

Prestižní cenu Wernera von Siemense získal zástupce Vysoké školy ekonomické
v Praze poprvé v její historii. Předsedou poroty byl pro kategorii „Nejlepší
pedagogický pracovník“ rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Cenu prof.
Hindlsovi předal společně s náměstkem po řízení sekce vysokého školství, vědy a
výzkumu Robertem Plagou a generálním ředitelem Siemens ČR Eduardem
Palíškem.
Oceňování pedagogů cenou Wernera von Siemense má přispívat ke zvýšení celkové
prestiže učitelského povolání a snaze poukázat na velmi dobrou spolupráci mezi
univerzitami a praxí. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a místopředseda vlády
pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.
„Profesor Hindls si ocenění jednoznačně zaslouží,“ konstatuje rektorka VŠE Hana
Machková. „Je uznávaným odborníkem, má vynikající publikační činnost a podílí se i
na popularizaci vědy. Jeho pedagogické schopnosti jsou obdivuhodné. Statistika je
v jeho pojetí srozumitelným a oblíbeným předmětem, i když se jedná o velmi
náročnou vědní disciplínu. Pan profesor dokáže zaujmout a například v kurzech
MBA, kde se studují manažeři z praxe, často bez ekonomického vzdělání, je ceněn
pro - řečeno s trochou nadsázky – ‚statistiku s lidskou tváří‘,“ dodává rektorka
Machková, která svého předchůdce ve funkci na cenu navrhla.
V současné době je prof. Hindls vedoucím katedry statistiky a pravděpodobnosti
VŠE. Je emeritním děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE a emeritním
rektorem VŠE. Dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější a nejúspěšnější pedagogy
VŠE. V anketách studentů patří po celá desetiletí tradičně k nejlépe hodnoceným.
Oblibu u studentů dokládá i zisk titulu Rektor roku udělený Českou studentskou unií
v roce 2013.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 16 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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