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Prof. Hindls novým rektorem VŠE v Praze
Dnes proběhla inaugurace nového rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, kterým
se stal prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Během svého čtyřletého funkčního období se
chce soustředit zejména na intenzivnější zapojení VŠE v Praze do ekonomického a
společenského

dění

v České

republice,

větší

spolupráci

s praxí,

odstranění

neadresnosti v přístupu ke studentům a zefektivnění řízení univerzity. Ve funkci
rektora prof. Hindls vystřídal doc. Ing. Jaroslavu Durčákovou, CSc.
Praha 6. března 2006
V oblasti vzdělávání chce nový rektor věnovat více pozornosti potřebám studentů a
individuální komunikaci s nimi. Jeho cílem je zaměřit studium tak, aby absolventi dále
nacházeli dobré uplatnění na trhu práce. „Naši absolventi budou stále více vystavováni
konkurenci zahraničních vysokých škol z EU, USA a jiných zemí,“ říká prof. Hindls. „Aby
obstáli na globálním trhu práce, musíme posilovat jejich schopnost rychle přejímat vše nové
a orientovat se ve složitém a dynamickém ekonomickém prostředí,“ dodává. Důraz má být
kladen na nové obory, možnosti studia v zahraničí, výuku cizích jazyků, týmovou práci a
znalosti a dovednosti požadované praxí.
Na potřeby praxe by se měl zaměřit i výzkum VŠE v Praze. „Univerzita by měla více
spolupracovat se státní správou i podnikovou sférou,“ říká prof. Hindls. Znalosti a aktivity
odborníků školy by podle něj měly přispívat k řešení aktuálních ekonomických a
společenských problémů. „Jen tak se může VŠE v Praze stát skutečně významnou silou
v české společnosti, a upevnit tak svoji prestiž,“ dodává nový rektor. V neposlední řadě
usiluje nové vedení školy také o podporu kreativního akademického prostředí, zefektivnění
řídícího aparátu školy, navázání spolupráce s absolventy, posílení kulturních a sportovních
aktivit a rozvoj konceptu celoživotního vzdělávání.
Prof. Hindls je statistikem. Od roku 1992 vede katedru statistiky a pravděpodobnosti VŠE
v Praze. V letech 2001 až 2006 byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.
Zaměřuje se zejména na oblast národohospodářských agregátů, na analýzu a prognózu
časových řad a na analýzu marketingových dat. Nový rektor je autorem a spoluautorem více
než 30 monografií a přibližně 150 odborných statí a vědeckých studií. Působí v mnoha
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českých i zahraničních institucích, jakými jsou např. Česká statistická rada, Mezinárodní
statistický institut ISI, Asociace národního účetnictví při INSEE v Paříži nebo Evropský
poradní

výbor

pro

statistické

informace

v ekonomické

a

sociální

sféře

(CEIES)

v Lucembursku.
Spolu s novým rektorem byli jmenováni do vedení VŠE v Praze čtyři prorektoři. Prorektorkou
pro zahraniční vztahy a public relations se stala prof. Ing. Hana Machková, CSc.,
prorektorkou pro vědu a výzkum prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorem pro
studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Felix Koschin, CSc. a prorektorem pro rozvoj a
finance prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
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
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.

Kontakt:
Miroslav Karlíček
Vysoká škola ekonomická v Praze
Oddělení public relations
Tel.: 224 098 516, mobil: 774 230 179
E-mail: karlm@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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Prof. Ing. RICHARD HINDLS, CSc.
Rektor
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vzdělání:
1976
1989
1993
1998

Ing.
CSc.
Doc.
Prof.

Zaměstnání:
1975 - 1976
1976 - 1987
1987 - 1990
1990 - dosud
1995 - 2003

VŠE v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty
VŠE v Praze, specializace statistika
VŠE v Praze, obor statistika
VŠE v Praze, obor statistika
VŠE v Praze, katedra statistiky
Česká plánovací komise, odbor dlouhodobých výhledů
VŠE v Praze, katedra statistiky
VŠE v Praze, katedra statistiky a pravděpodobnosti
Technická univerzita Liberec, katedra pojišťovnictví

Akademické funkce:
1990 - 1992 Člen Akademického senátu FIS VŠE v Praze
1992 - dosud Vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE v Praze
2001 - 2006 Děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
2006 - dosud Rektor VŠE v Praze
Členství v odborných mezinárodních organizacích:
1996 - dosud Člen Association de Comptabilité Nationale, Paříž
2000 - dosud Člen IASE (International Association for Statistical Education) – sekce
ISI (International Statistical Institute), národní koordinátor statistického
vzdělávání pro Českou republiku, Amsterodam
2003 - dosud Delegát České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické
informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES), Lucembursko
Členství ve významnějších tuzemských orgánech a organizacích (výňatek):
1995 - dosud Člen Statistické rady České republiky
1993 - 2001 Člen hlavního výboru České statistické společnosti
1996 - dosud Komora auditorů ČR - zkušební komisař (výnosem MF ČR)
1996 - dosud Svaz účetních, zkušební komisař - certifikace ACCA
1998 - dosud Člen výboru mezinárodní konference Mathematics and Statistics in
Economy (předseda v letech 1999 a 2004)
1999 - 2004 Člen komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro
hodnocení Výzkumných záměrů
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Členství v redakčních radách:
1999 - 2001 Člen redakční rady Statistické ročenky České republiky
2000 - dosud Člen redakční rady časopisu Statistika
2003 - dosud Člen redakční rady časopisu Ekonomika a informatika, Bratislava
2004 - dosud Člen redakční rady časopisu Czech Business Forum
Členství ve vědeckých radách a komisích:
1992 - dosud Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
1995 - dosud Předseda komise pro obhajoby doktorských prací VŠE v Praze
1998 - 2001 Člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (DrSc.)
1999 - dosud Člen Vědecké rady Fakulty hospodářské TU Liberec
1999 - dosud Předseda Oborové rady doktorského studia oboru statistika FIS VŠE
2000 - dosud Člen Oborové rady doktorského studia Fakulty hospodářské TU
Liberec a Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové
2001 - dosud Člen Vědecké rady VŠE v Praze
2003 - dosud Člen Vědecké rady Hospodárskej fakulty Ekonomické univerzity v
Bratislavě
Publikační činnost:
33 knih, slovníků a knižních monografií, 24 skript, 130 článků vydaných u nás i
v zahraničí; úspěšný řešitel či spoluřešitel 18 grantů a výzkumných projektů, vč.
zahraničních
Jazykové znalosti:
Angličtina, němčina, ruština - aktivně
Odborné zájmy:
Ekonomická statistika, národní účetnictví - makroekonomické agregáty, analýza a
prognóza ekonomických časových řad, analýza dat z marketingových průzkumů,
statistické metody v auditingu a účetnictví

V Praze dne 6. března 2006
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