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Rektorka VŠE získala nejvyšší francouzské
státní vyznamenání Řád čestné legie
Velvyslanec Francie v České republice, Jeho Excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian,
předal 7. dubna 2016 rektorce Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Haně
Machkové, CSc., insignie rytíře Řádu čestné legie. Slavnostní předání se uskutečnilo v
Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.
Praha 8. dubna 2016
Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., spojila s Francií celý svůj profesní život. Již v
roce 1990 se stala ředitelkou Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE, který se
specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Hlavním projektem IFTG je realizace
programu MBA Master management et administration des entreprises, který absolvovalo již
více než 600 studentů, kteří se uplatňují v oblasti rozvoje francouzsko-české ekonomické
spolupráce. Za tento projekt získala Hana Machková již v roce 1996, jako tehdy nejmladší
Češka, řád rytíře Akademických palem. Jako prorektorka a v současné době jako rektorka
VŠE se prof. Machková významným způsobem zasadila o další rozšíření spolupráce s
francouzskými univerzitami. Jednalo se například o podporu různých typů vzdělávacích
programů typu joint-degree a double degree, o rozvoj výměnných programů i vědeckovýzkumné spolupráce. Prof. Machková sama ve Francii působí jako hostující profesorka již
více než 20 let. Je jednou z mála osobností, které byly vyznamenány druhým rytířským titulem.
„Toto vyznamenání je oceněním výjimečných životních drah a mimořádných zásluh ve
prospěch našich zemí,“ uvedl Francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian, „osobnost
prof. Hany Machkové je symbolem francouzsko-českých univerzitních styků.“ Prof. Machková
ve svém projevu poděkovala své rodině, přátelům a zároveň kolegům, a v neposlední řadě
také jmenovitě všem velvyslancům, kteří na Velvyslanectví Francouzské republiky v České
republice působili od roku 1990, kdy byl založen Francouzsko-český institut řízení při VŠE.
Řád čestné legie je nejvyšším francouzským státním vyznamenáním a jedním z nejznámějších
vyznamenání na světě. Ocenění uděluje francouzský prezident na základě prezidentského
dekretu za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o francouzský národ. Řád byl založen
v roce 1802 Napoleonem Bonaparte a k 1. lednu 2016 čítal na 93 000 členů z řad
francouzských občanů. Vyznamenání Řádu čestné legie může být uděleno i cizincům za
přínos v oblasti ekonomie, kultury a dalších, jako jsou na příklad boj za ochranu lidských práv,
svobodu tisku nebo humanitární pomoc. Ročně je tímto řádem vyznamenáno zhruba 400
cizinců.
Mezi české nositele Řádu čestné legie patří významní představitelé státu (Edvard Beneš,
Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk), armády (František Fajtl, Jan Syrový), církve
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(Dominik kardinál Duka), akademické obce (Lubor Niederle, Otakar Quadrat) nebo kulturní
scény (Marta Kubišová, Miloš Forman nebo Alfons Mucha).
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 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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