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1. ročníku

INFORMACE O VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze je
veřejnou vysokou školou. Škola realizuje
zejména bakalářské, navazující magisterské
a doktorské studijní programy. Vysokou
školu ekonomickou řídí rektorka, jednotlivé
odborné úseky řídí prorektoři.
VŠE se dělí na 6 fakult:
Fakultu financí a účetnictví (FFÚ, F1),
Fakultu mezinárodních vztahů (FMV, F2),
Fakultu podnikohospodářskou (FPH, F3),
Fakultu informatiky a statistiky (FIS, F4),
Národohospodářskou fakultu (NF, F5),
Fakultu managementu (FM, F6) se sídlem
v Jindřichově Hradci.
Představitelem fakulty je děkan, jednotlivé odborné úseky
fakulty řídí proděkani. Každá fakulta je dále členěna na katedry, v jejichž čele stojí vedoucí katedry. Na katedrách
působí učitelé, kteří mohou mít následující vědecko-pedagogickou hodnost: profesor, docent, odborný asistent,
asistent. Kromě hodnosti mají učitelé i akademické a akademicko-vědecké tituly (např. Ing., RNDr., PhDr., či za jménem
CSc., DrSc. a Ph.D.). Na VŠE je zvykem oslovovat profesory
a docenty jejich vědecko-pedagogickou hodností (pane
profesore, pane docente), odborné asistenty jejich akademickým titulem (pane inženýre). Učitelé jsou k dispozici
studentům v konzultačních hodinách. Na každé fakultě
existuje studijní oddělení, které vede studijní agendu (studijní záležitosti spravují studijní referentky).

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Areál Žižkov
Výuka probíhá v areálu na Žižkově, nám. W. Churchilla 4,
Praha 3 a na Jižním Městě, Ekonomická 957, Praha 4. Areál
Žižkov má čtyři vzájemně propojené budovy, pro které jsou
používána označení:
SB – Stará budova, NB – Nová budova, RB – Rajská budova a
IB – Budova Italská

Areál Jižní Město
Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového
plánu) bude v akademickém roce 2015/2016 probíhat
především v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále
AJM). Proto jsou zde umístěny katedry nebo části kateder
podílející se na výuce 1. ročníku.
a. Doprava do areálu VŠE na Jižním Městě. Ze stanice metra
Chodov (trasa C) autobusem č. 177 (interval 7–10 min.
ve špičce, 15 min. jinak), č. 193 (interval 15 min.) do stanice Volha, případně ze stanice metra Opatov (trasa C) autobusem č. 177 (interval 7–10 min. ve špičce, 15 min. jinak)
také do stanice Volha. Zde v sousedství kolejí leží AJM.
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b. AJM se skládá ze dvou budov propojených dvěma
průchody. Vstup do celého objektu je z atria do prvního
podlaží jedné z budov. Ve vstupním foyer jsou kromě
vrátnice, šatny a toalet tři velké posluchárny (č. 103, 104,
105). V objektu školy a zároveň i v přístupovém prostoru
před hlavním vstupem do budovy je nutné dodržovat
zákaz kouření.
c. Orientace v budovách. Každá místnost v prvním, druhém a třetím podlaží je označena trojmístným číslem.
První číslice označuje podlaží, další dvojčíslí 01– 49
určuje, že jde o místnost ve vstupní budově (A) a dvojčíslí
50 – 99 určuje místnost ve druhé budově (B). Hledáte-li
např. místnost č. 227, potom první číslice označuje, že
jde o místnost ve druhém podlaží a následující dvojčíslí
(protože je menší než 50) označuje, že jde o místnost
ve vstupní budově (v budově A), ke které se dostaneme
schodištěm za šatnou. Jde-li např. o místnost č. 382,
potom první číslice ukazuje, že jde o místnost ve třetím
podlaží, která není ve vstupní budově (protože následující dvojčíslí je větší než 50), tj. v budově (B), proto
projdete průchodem proti šatně do sousední budovy,
kde schodištěm po pravé straně vyjdete do třetího podlaží (uvědomte si, že vchod do areálu je v prvním podlaží).
Místnosti v suterénu vstupní budovy (A) jsou označeny
0101– 0149. K těmto místnostem se dostanete schodištěm ve foyer vstupní budovy (A).
d. Prodej studijní literatury zajišťuje prodejna skript
a ekonomické literatury, která se nachází v objektu AJM
v místnosti č. 0112 (tj. v suterénu vstupní budovy). Tato
prodejna je otevřena v průběhu roku pouze v úterý
a ve středu a vždy na začátku semestru je po dobu 14
dnů otevřena ve všech pracovních dnech. Lze také využít
služeb prodejny skript a ekonomické literatury v 1. patře
Rajské budovy VŠE, č. dveří 110, nám. W. Churchilla 4
v Praze 3.
e. Informační služby. Pro řešení mimořádných problémů
je možné se obrátit na Správu areálu v místnosti č. 0106
v úředních hodinách.
f. Tělesná výchova není zapracována v pevném rozvrhu
prvního semestru studia. Předměty skupiny cTVS je nutno tento semestr, stejně jako v průběhu celého studia,
registrovat a zapsat prostřednictvím ISISu. Další informace o TV na škole naleznete na: http://ctvs.vse.cz.
g. Výuka jazyků. Většina prvních ročníků má pevný rozvrh
pro všechny předměty kromě výuky jazyků. Výběr jazyka
se liší podle fakult. Fakulta financí a účetnictví – povinný jazyk pro všechny studenty je angličtina (4 semestry), další dva semestry výběr AJ nebo druhý cizí jazyk.
Fakulta mezinárodních vztahů – povinné dva cizí jazyky
(každý 6 semestrů). Fakulta podnikohospodářská – první cizí jazyk (4 semestry) je ten, z něhož student skládal
přijímací zkoušku (v případě AJ výuka začíná až v letním
semestru), druhý cizí jazyk (2 semestry). Fakulta informatiky a statistiky – povinný jazyk pro všechny studenty je
AJ (4 semestry), druhý cizí jazyk (2 semestry). Národohospodářská fakulta – volitelné studium cizích jazyků.
Anglický jazyk – výuka probíhá podle vstupní úrovně
jazykových znalostí studentů. Na základě výsledku rozřa-
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zovacího testu, který po zápisu naleznete v ISIS, se zaregistrujte do příslušného kurzu: 2AJ111 (Business English
na úrovni B1, překlenovací kurz, který usnadní méně pokročilým studentům úspěšně absolvovat povinný předmět
2AJ211 a 2AJ212) nebo 2AJ211 (povinný kurz Angličtina
pro ekonomická studia, úroveň B2). V průběhu studia dále
máte možnost se v rámci povinné či volitelné výuky anglického jazyka přihlásit na přípravné kurzy na různé typy
zkoušek Cambridge ESOL (BEC Preliminary, BEC Vantage,
BEC Higher, FCE, CAE) a následně je možnost zkoušku
přímo na VŠE skládat a získat tak příslušný mezinárodně
uznávaný certifikát. Dotace hodin výuky anglického jazyka
a počet povinných kreditů se liší podle jednotlivých fakult.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Katedry
anglického jazyka http://kaj.vse.cz.
h. Knihovnické a odborné informační služby zabezpečuje
CIKS – Studijní knihovna Jižní Město (CIKS-SKJM) v suterénu budovy B – č. 0158 – 0161. Na Žižkově je knihovna
umístěna v mezaninu Staré budovy. Bližší informace
naleznete na webových stránkách http://ciks.vse.cz.
i.

K individuálnímu studiu jsou určeny studovny Studijní
knihovny JM – Hlavní a Jazyková studovna (č. dv. 0158)
a počítačová studovna Výpočetního centra (č. dv. 352).

j.

Možnosti stravování. V bezprostředním sousedství objektu v budově koleje VŠCHT Volha je možné si zakoupit
obědy a večeře. V suterénu vstupní budovy (A) je bufet,
kde je také možné zakoupit obědy a občerstvení
(http://www.vscht-suz.cz/stravovani/o-stravovacimzarizeni).

k. Lékařská péče. Škola má své „školní lékaře“ (https://suz.
vse.cz/cze/kontakty/#skolni-lekari):
MUDr. Věra Pihrtová, zdravotní středisko PULS, kolej
Sázava, Praha 4, Chemická 952, tel.: 267 189 156
MUDr. Růžena Jíchová, kolej Jarov, Praha 3, Jeseniova
208, tel.: 271 770 325, 604 110 870
MUDr. Martina Hourová (gynekologie), kolej Jarov,
Praha 3, Jeseniova 208, tel.: 222 582 582
MUDr. Eva Goldová (stomatologie), kolej Jarov, Praha
3, Jeseniova 208, tel.: 224 092 110, 222 516 833
MUDr. Renata Conková (stomatologie), kolej Jarov I.
D, Praha 3, Biskupcova 99, tel.: 224 092 122
MUDr. Dagmar Pokorná (stomatologie), kolej Jarov I.
D, Praha 3, Biskupcova 99, tel.: 222 540 100
l. Studentské organizace. Seznam studentských aktivit
naleznete zde: http://www.vse.cz/kategorie.php3?IDkat=57\

ROZMÍSTĚNÍ KATEDER
A DALŠÍCH MÍSTNOSTÍ V AJM
F1 – Fakulta financí a účetnictví
katedra veřejných financí: 178
katedra měnové teorie a politiky: 179
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katedra bankovnictví a pojišťovnictví: 329
katedra financí a oceňování podniku: 180
katedra finančního účetnictví a auditingu: 181, 330
katedra didaktiky ekonomických předmětů: 307

F2 – Fakulta mezinárodních vztahů
katedra světové ekonomiky: 118
katedra podnikového a evropského práva: 276–278, 280
katedra anglického jazyka: 152, 253, 254, 262–267
katedra německého jazyka: 255–257, 281, 269
katedra románských jazyků: 153, 258, 260, 279
katedra ruského jazyka: 268
katedra politologie: 261

F3 – Fakulta podnikohospodářská
katedra mikroekonomie: 154, 308
Katedra strategie: 155
katedra managementu: 156
katedra marketingu: 326

F4 – Fakulta informatiky a statistiky
katedra matematiky: 204–205, 212–215, 223–230
katedra informačního a znalostního inženýrství: 370, 315
katedra informačních technologií: 368, 369, 371
katedra systémové analýzy: 372
katedra statistiky a pravděpodobnosti: 116, 238, 317
katedra demografie: 170

F5 – Národohospodářská fakulta
katedra ekonomie: 175, 177, 318
katedra hospodářských dějin: 176
katedra regionálních studií: 303
katedra institucionální ekonomie: 316
katedra filosofie: 304, 305, 306

Výpočetní centrum
správa sítě: 373–375
provoz počítačových učeben: 355–356
počítačové učebny: 357, 359–361, 382
počítačová studovna: 352
audiovizuální oddělení: 384

Posluchárny
1. podlaží vstupní budovy (A): 103, 104, 105
1. podlaží druhé budovy (B): 158, 159, 161–165, 188–189
2. podlaží vstupní budovy (A): 203, 206 –207, 209 –211, 217,
219, 237, 239
2. podlaží druhé budovy (B): 252, 271, 272,288, 290
3. podlaží vstupní budovy (A): 309, 310, 312–314, 320,
322, 342
3. podlaží druhé budovy (B): 362a, 362b, 364

Ostatní
knihovna: výpůjční protokol – studovny – 0158
klub Studijní knihovny: 0155
správa areálu JM: 0106
prodejna skript a ekonomické literatury: 0112
bufet: 0118
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