
E
konomika a management patří
ke studijním programům, které
mají na Vysoké škole finanční
a správní nejdelší tradici. Je uni-
kátní pokrytím různých forem

a stupňů vzdělání. Nabízíme jej v českém
i anglickém jazyce, v bakalářském i nava-
zujícím magisterském studiu, v prezenč-
ní, kombinované a nově i distanční formě
studia.

Distanční formu studia se podařilo VŠFS
akreditovat jako jedné z mála soukromých
vysokých škol. Její realizace totiž není žád-
nou samozřejmostí. Nepředstavujte si
pouhé překlopení prezenční formy do
videonahrávek. Jedná se o sofistikovaný
systém tutoriálů a studijních opor, studi-
um klade na pedagogy, ale samozřejmě
i studenty velké nároky. Rozhodně jej
nepovažujeme za masovou, ale spíše exklu-
zivní záležitost.

O kvalitě studijního programu Ekonomi-
ka a management svědčí nejenom trvalý
zájem studentů, ale i akreditace, kterou
jsme získali na 10 let, tedy na nejdelší mož-

nou dobu jejího udělení.
Pro univerzitu je jeho realizace právě

z důvodů širokého rozkročení poměrně
náročná a bez kvalitního pedagogického
zajištění by vůbec nebyla možná. Navíc
absolvent musí být schopen po složení stát-
ních závěrečných zkoušek zapadnout do
firemní praxe. Jak na to? Samozřejmě opět
přes pedagogy, praktická cvičení, exkurze
a další nahlédnutí do světa praxe. A jednou
z takových cest jsou i přednášky, kde sezna-
mujeme studenty s úspěšnými podnikate-
li. Tyto rozvíjejí a prohlubují poznání stu-
dentů a výrazně napomáhají motivaci
k dalšímu studiu. Vytváříme a diskutujeme
také případové studie s podnikatelskými
příběhy těch nejúspěšnějších – např. drži-
teli ocenění Odolná rodinná firma 2022:
SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., JELÍNEK
– výroba nábytku, s. r. o., CENTES, spol. s r.
o., B R U S I V O, spol. s r. o., AGD PRINT, s.
r. o.

A konkrétně? Tématem přednášek je
např. problematika svěřeneckých fondů
a významu restrukturalizace s. r. o. do hol-

dingové společnosti. Pro naše studenty si ji
připravil Mgr. Jan Pavelka, LL.M., z advokát-
ní kanceláře Pavelka, s. r. o. O přípravě
nástupnické strategie, jejím průběhu a tvor-
bě rodinné ústavy hovořil zakladatel rodin-
né firmy PRVNÍ CHODSKÁ, s. r. o., Vladi-
mír Zábranský. Studenti se od něj dozvědě-
li, na co s manželkou kladli důraz při přípra-
vě nastupující generace. Nebo co je pro něj
jako člověka, který firmu považuje za své
třetí dítě, nejtěžší?

Svůj úspěch na přednášce představil
i majitel firmy SATTURN HOLEŠOV Ing.
Jaromír Tomšů. V současné době udává
celorepublikový trend v oblasti decentrál-
ního čištění odpadních vod s telemetric-
kým řídicím systémem na venkově
a v odloučených místních částech měst,
a to svým originálním produktem ENCELA-
DUS. Kromě originálního produktu ENCE-
LADUS byla oceňována i samotná firma.
V roce 2021 se SATTURN HOLEŠOV stal
IBM Firmou roku 2021 ve Zlínském kraji
a také zvítězil v prestižní soutěži Equa
bank Rodinná firma roku 2021 v kategorii
Malá firma. V roce 2022 získala ocenění
Odolná rodinná firma a rovněž se zařadila
mezi českých 100 nejlepších firem za rok
2022, a to v oborové kategorii „Životní pro-
středí – zemědělství – potravinářství“.Autorkou textu je doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., garantka studijního programu Ekonomi-

ka a management, proděkanka Fakulty ekonomických studií, zastupuje univerzitu v Asociaci
malých a středních podniků. Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem.

Studenty přednášky baví a často
kladou mnoho zvídavých otázek.
VLADIMÍR ZÁBRANSKÝ
tak čelil třeba této rychlopalbě:

Studentská otázka: Čeho si nejvíc
vážíte v obchodních vztazích?
V. Zábranský: Serióznosti, korektnos-
ti a přátelství.

SO: Kdo je vaším osobním nebo pod-
nikatelským vzorem?
VZ: V dětství to byli rodiče a dnes
každý úspěšný a slušný podnikatel,
který to dokazuje dlouhodobě.

SO: Jakou vlastnost považujete za
svoji nejsilnější stránku?
VZ: Pracovitost. Chovám se tak,
abych se mohl všem podívat do očí.

Pan Zábranský byl nominován pro
získání ocenění Český Goodwill
2023, které oceňuje podnikatele a
firmy, jichž si lidé váží pro jejich
odpovědný přístup k podnikání,
morální kvality a poctivou práci.
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Bez špičkových
podnikatelů to nepůjde


