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Novou rektorkou VŠE zvolena
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Dne 24. 2. 2014 byla na Vysoké škole ekonomické v Praze zvolena rektorkou
prof. Ing. Hana Machková, CSc. V tajném hlasování získala od Akademického
senátu VŠE ve 3. kole 23 hlasů. Funkční období nové rektorky začne v okamžiku
jmenování prezidentem ČR.
Praha 24. února 2014

O post rektora se ve třetí volbě ucházeli tři kandidáti: prof. Ing. Josef Arlt, CSc. –
proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty informatiky a statistiky, prof. Ing. Hana
Machková, CSc. – prorektorka pro zahraniční vztahy a PR VŠE a prof. Ing. Jaromír
Veber, CSc. – děkan Fakulty podnikohospodářské.
Všichni kandidáti veřejně představili své programové cíle dne 13. 2. 2014 ve
Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Akademická obec Fakulty
managementu v Jindřichově Hradci se mohla zúčastnit prezentací formou dálkového
přenosu do kinosálu fakulty. Uchazeči byli také v den voleb přítomni zasedání AS VŠE
a před samotnou volbou zodpovídali dotazy jednotlivých senátorů.
Rektora volí Akademický senát tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do
funkce rektora je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech
členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a funkci rektora může stejná
osobnost zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Rektora zastupují v jím
určeném rozsahu prorektoři, které sám jmenuje.
Ve volbách hlasovalo 32 senátorů. Prof. Machková byla zvolena většinou 23 hlasů ve
3. kole voleb. Prof. Arlt získal v 1. kole 10 hlasů, prof. Machková 13 hlasů, prof. Veber
8 hlasů a 1 hlas byl neplatný. Do 2. kola postoupili prof. Arlt, který získal 13 hlasů, a
prof. Machková, která získala 16 hlasů, 3 hlasy byly neplatné. Ve 3. kole získal prof.
Arlt 8 hlasů, prof. Machková 23 hlasů a 1 hlas byl neplatný.
„Mou hlavní prioritou ve funkčním období 2014-2018 bude mezifakultní týmová práce,
protože silné a úspěšné fakulty spolupracující jak vzájemně, tak s vedením školy, jsou
podmínkou pro to, aby VŠE upevnila své vedoucí postavení v oblasti ekonomického a
manažerského vzdělávání v ČR,“ uvedla prof. Machková. „Budu se snažit podporovat
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kvalifikační růst zejména mladých učitelů, pokračovat v rozvoji internacionalizace a
díky kvalitním vzdělávacím programům udržet vysokou zaměstnanost absolventů
VŠE,“ doplnila nově zvolená rektorka.
Rektorku by měl na návrh AS VŠE v Praze jmenovat prezident republiky.
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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