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Absolventi VŠE v Praze se setkali na půdě
Alma Mater
Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci se Spolkem ekonom po pěti letech
uspořádali Den s VŠE, velké společenské setkání absolventů. Cílem akce bylo
poskytnout absolventům příležitost k navazování vzájemných kontaktů. Součástí
programu byla ekonomická aréna nazvaná „Ekonomika ČR – za horizontem
parlamentních voleb“.
Praha 2. prosince 2006
Ekonomické arény se zúčastnili prof. Ing. Richard Hindls, CSc. rektor VŠE v Praze, Ing.
Martin Jahn, člen představenstva pro oblast personalistiky Škoda Auto, a.s. a bývalý
místopředseda vlády pro ekonomiku, Ing. Jaroslav Novotný, poradce expremiéra Miloše
Zemana, a Ing. Petr Mach, PhD., výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a externí
poradce prezidenta republiky. Diskusi moderoval Ing. Karel Ježek z vydavatelství Economia.
Účastníci arény se shodli, že současná ekonomická situace České republiky je velmi
příznivá. Upozorňovali ale zároveň na nezbytnost ekonomických reforem. Diskuse se
zaměřila také na otázku aktuální politické nestability a jejích dopadů na českou ekonomiku.
Dalšími tématy ekonomické arény bylo např. přijetí eura, posilování kurzu koruny nebo
význam českého automobilového průmyslu.
Po ekonomické diskusi měli absolventi příležitost vyslechnout koncert Evy Pilarové. Mohli si
také prohlédnout staré i nové prostory Vysoké školy ekonomické v Praze. „Den s VŠE
představuje pro absolventy výjimečnou příležitost získat řadu cenných kontaktů,“ říká
prezident Spolku Ekonom Ing. Jiří Šrankota. „V projektu chceme rozhodně pokračovat i
v dalších letech,“ dodává.
xxx
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice.
V současnosti se zde vzdělává více než 15 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí
a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a
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statistiky, Fakulta národohospodářská a Fakulta managementu. Absolventi VŠE v Praze zastávají
vyznamné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu,
bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Mezi
v dnešní době nejznámější absolventy patří prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Ing. Jiří Paroubek, doc. Ing.
Jiří Havel, CSc. nebo Ing. Martin Jahn, MBA. Čestný titul doktor honoris causa VŠE v Praze převzala
řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A.
Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.
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