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Špičkoví manažeři se na VŠE zapojí do
výuky i zadávání závěrečných prací
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) a občanské sdružení Turnaround
Management Association Česká republika (T. M. A.) uzavřely dohodu o spolupráci
obou institucí. Je o významný krok, který přispěje ke zkvalitnění výuky krizového
managementu a řady dalších oblastí na VŠE.

Praha 30. dubna 2014
Ve výuce v rámci podnikové ekonomiky na VŠE se v nejbližší možné době začnou více
angažovat členové T. M. A. S těmito špičkovými manažeři se studenti setkají především
během přednášek v rámci vedlejší specializace „Finanční manažer“. Díky nové spolupráci se
studentům VŠE dále otevírá možnost účastnit se schůzí T. M. A. se zajímavými tématy, jež
by mohly být pro studenty přínosné. V neposlední řadě se spolupráce týká bakalářských a
diplomových prací. Členové T. M. A. se totiž zapojí do procesu návrhů témat závěrečných
prací a následných oponentur. „Turnaround Management Association patří ke světovým
lídrům v oblasti krizového managementu a moderního uvažování o podnikové problematice a
zkušenosti této organizace jsou pro studenty podnikové ekonomiky neocenitelné. Z hlediska
budoucí praxe a uplatnění studentů ve skutečných hospodářských vztazích může tato
dohoda posunout výuku na Fakultě podnikohospodářské nebývalým způsobem,“ uvedla prof.
Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty
podnikohospodářské VŠE, která Vysokou školu ekonomickou v této dohodě reprezentuje.
Turnaround Management Association Česká republika vznikla v roce 2008 jako výhradní
česká afilace neziskové společnosti Turnaround Management Association se sídlem v
Chicagu, Illinois. T.M.A. International je neziskovou společností, zaměřenou na problematiku
řešení finanční krize a úpadku obchodních společností. T.M.A. International byla založena v
roce 1988, v současnosti má více než 8100 členů ve 43 afilacích („chapters“), z čehož 31
poboček je v Severní Americe a dále po jedné v Austrálii, České republice, Finsku, Francii,
SRN, Indii, Japonsku, Nizozemí, JAR, Španělsku, Taiwanu a Velké Británii. V nejbližší době
přibudou afilace v Itálii a Číně.
„Pro studenty jde o významnou možnost, jak se také poznat s lidmi, kteří znamenají špičku
ve svých oborech, s odborníky, kteří dlouhodobě zastávají významná vedoucí místa, jsou
členy boardů největších firem v zemi a mají mnohdy také významné mezinárodní zkušenosti
– například pro budoucí kariéru mladých ekonomů mohou taková setkání znamenat
rozhodující impulz,“ dodala profesorka Kislingerová.
V této souvislosti profesorka Kislingerová upozornila také na složení členů T. M. A. Okolo
40% členské základny tvoří odborníci na krizové řízení zejména tak zvaní interim manažeři,
konzultanti a auditoři. Finanční poradci a investoři pak reprezentují asi 17 %, bankéři a
představitelé velkých věřitelských skupin 15 %. Více než z deseti procent jsou mezi členy
zastoupeni ještě advokáti a insolvenční správci reprezentují kolem pěti procent členské
základny. Dalšími členy jsou pak představitelé akademické obce, studenti, soudci,
zaměstnanci státní správy a podobně.

Strana 1 (celkem 2)

TISKOVÁ

ZPRÁVA

xxx
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. MiltonFriedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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