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rada VŠE.
Praha 7. května 2008
William A. Niskanen je jedním z nejvýznamnějších současných amerických ekonomů.
Narodil se v roce 1933 ve městě Bend ve státě Oregon. Univerzitní ekonomické vzdělání
získal na Harvardské univerzitě a ukončil jej úspěšnou obhajobou doktorátu na Chicagské
univerzitě. Působil jako profesor ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a v Los
Angeles.
Své aktivity v akademické sféře vždy propojoval s praxí. Působil jako zástupce ředitele
Federálního úřadu pro řízení a rozpočet, byl ředitelem Zvláštních studií v úřadu ministra
obrany Spojených států a ekonomickým ředitelem společnosti Ford Motor Company.
V osmdesátých letech pak jako předseda Rady ekonomických poradců prezidenta Ronalda
Reagana výrazným způsobem ovlivnil směřování hospodářské politiky Spojených států
amerických. Od roku 1985 stojí v čele renomovaného Cato Institute se sídlem ve
Washingtonu.
William A. Niskanen publikoval celou řadu vědeckých ekonomických knih, statí a článků.
Jeho pravděpodobně nejznámějším dílem v České republice je kniha Byrokracie a
zastupitelská vláda (Bureaucracy and Representative Governments) z roku 1971. Tato
publikace je dnes považována za klasické dílo dynamicky se rozvíjející ekonomické teorie –
veřejné volby (public choice). Jedná se o inovativní práci v oblasti veřejné správy, která i
dnes představuje velkou výzvu pro státní administrativu. Niskansenovy knihy vždy reagovaly
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na společenskou poptávku a jeho zatím poslední kniha After Enron: The Lessons for Public
Policy z roku 2005 není v tomto smyslu výjimkou.
Čestný akademický titul doktora ekonomických věd („doctor oeconomiae honoris causa“)
uděluje Vysoká škola ekonomická zvláště významným představitelům české a světové
ekonomické vědy a praxe od roku 1991. Tento čestný titul tak v minulých letech získali např.
nositelé Nobelovy ceny za ekonomii prof. Gary S. Becker (1995), prof. Dr. Douglass North
(1995), prof. Milton Friedman (1997) či prof. Robert A. Mundell (2001). Mezi oceněnými jsou
také např. Tomáš Baťa (1992) či prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (1994).
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 6 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 „doctor oeconomiae
honoris causa“ VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny
prof. Gary S. Becker, prof. Dr. Douglass North, prof. Milton Friedman či prof. Robert A. Mundell.
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