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Vyjádření VŠE k nejmenování profesorů
Vysoká škola ekonomická v Praze nesouhlasí s postojem prezidenta ČR Ing. Miloše
Zemana k profesorskému jmenovacímu řízení. Jmenovací řízení na VŠE probíhá
v souladu se zákonem o vysokých školách a řídí se kritérii schválenými Vědeckou radou
VŠE. Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje hodnotící komise složená
z odborníků z oboru, Vědecká rada příslušné fakulty a Vědecká rada VŠE. Tento proces
je ryze odborný.

Praha 5. května 2015
Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze nesouhlasí s rozhodnutím prezidenta republiky Ing.
Miloše Zemana nejmenovat profesorem dva docenty Univerzity Karlovy v Praze Jiřího Fajta a
Ivana Ošťádala, a doc. Jana Eichlera, jehož jmenovací řízení proběhlo na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., v souladu se zákonem prokázal, že je
uznávaným odborníkem pro oblast mezinárodních bezpečnostních vztahů a splňuje
požadavky na pedagogickou a vědeckou kvalifikaci nutné pro jmenování vysokoškolským
profesorem. V roce 2003 mu bylo uděleno vysoké státní vyznamenání Ordre de Mérite (Řád
za zásluhy) prezidentem Francouzské republiky Jacquesem Chiracem.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává téměř 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.

Kontakt pro média
Mgr. Julie Daňková
Tisková mluvčí
tel.: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz

Strana 1 (celkem 1)

