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Vysoká škola sociáln  správ-
ní se stala lenem skupiny 
 PRIGO a zam uje se výraz-
n ji na špi kovou výuku hospo-
dá ské politiky. Prorektorky pro 
výzkum, vývoj a inovace a za-
kladatelky výuky tohoto oboru 
nikoliv pouze v našem kraji – 
prof. Ing. Christiany Klikové, 
CSc. – jsme se zeptali nejen na 
nové trendy v oboru.

 Můžete nám vysvětlit, ja-
ké oblasti obor „hospodářská 
politika“ zahrnuje?

Hospodářská politika je velmi 
moderním oborem na pome-
zí ekonomie a  politologie. Bez 
alespoň vstupní znalosti z  této 
oblasti se neobejde žádný eko-
nom, bankéř, manažer, politik, 
právník, ale ani běžný zaměst-
nanec nebo široká neodborná 
veřejnost. To, čím je podmíněno 
utváření makroekonomického 
prostředí, jaké jsou trendy v ne-
zaměstnanosti, růstu životní 
úrovně nebo vývoj cen, zajímá 
téměř každého, protože se to 
významně dotýká jeho běžného 
života. Úloha státu nebo dalších 
institucí, popřípadě i  běžného 
člověka v  procesu ovlivňování 
ekonomiky, je pak předmětem 
oboru hospodářská politika.

 Jedná se tedy o  poměrně 
mladý obor?

Určitě ne. Hospodářská po-
litika, kterou můžeme velmi 
zjednodušeně defi novat jako 
přístup státu k  ekonomice své 
země, je tu už od dob konstitu-
ce ekonomie jako samostatné 
vědní disciplíny. Je faktem, že 
zejména v  kontinentální Evro-
pě se, i pod vlivem sousedního 
Německa, z  ekonomie vydělila 
a  vyučuje se samostatně. Její 
hlavní obrysy lze datovat už do 
30. let 20. století, tedy do období 
hospodářské krize, která pod-
nítila mnoho diskuzí, jak krizi 
řešit. Z  teoretického pohledu je 
spojena s  britským ekonomem 
J. M. Keynesem. V  českých 
zemích jsou pak dobře známí 
 prvorepublikoví národohospo-
dáři a politikové jako Alois Ra-
šín nebo Karel Engliš.

 Kde najdou vaši absolven-
ti uplatnění po vystudování 
hospodářské politiky?

Na Vysoké škole sociálně 
správní můžete studovat hos-
podářskou politiku v  akredito-
vaném programu Hospodářská 
politika a  správa se zaměřením 
na veřejnou správu. Výrazněji 
se také soustředíme na sociální 
politiku, která tvoří význam-
nou část hospodářské politiky 
obecně a  zároveň má vazbu na 
další naše akreditované studijní 
programy z této oblasti. V rámci 
programu hospodářská politika 
máme akreditovaný i  obor ma-
nagement v  sociální sféře. Za-
městnání naleznou absolventi ve 
všech oblastech veřejné správy, 
na ministerstvech, evropských 
institucích, úřadech a  v  dalších 
státních orgánech. S ohledem na 
to, že vyučujeme i analytickým 
dovednostem, naleznou uplat-
nění v  bankách, respektive ve 
středním a vrcholovém manage-
mentu fi rem. Naše předměty za-
hrnují také mezinárodní vztahy, 
zahraniční oblast a soustředíme 
se i  na jazykovou výuku. Pod-
statnou náplní studia je proble-
matika právních disciplín nebo 
projektová výuka.

 Jsou vaši studenti se svým 
zaměstnáním spokojeni?

Mám radost, že mohu s klid-
ným svědomím říci, že studenty, 
které jsem měla příležitost učit 
a kteří studovali právě v progra-
mu Hospodářská politika a sprá-
va v  různých mutacích jednot-
livých oborů, pravidelně potká-

vám a jsem ráda, že se uplatňují 
ve všech segmentech veřejné 
i soukromé sféry. Mnoho z nich 
je už profesory a docenty, kteří 
působí nejen na naší vysoké ško-
le, a mají sami už úspěšné absol-
venty. Moji bývalí studenti pů-
sobí v orgánech Evropské unie, 
na ministerstvech, v  centrální 
bance nebo v bankách komerč-
ních. Nemálo z nich pak pracuje 
na úrovni středního a  top ma-
nagementu velkých fi rem. Po-
dobné zkušenosti mají i mí další 
kolegové z Vysoké školy sociál-
ně správní.

 Můžete jmenovat některá 
zajímavá místa vašich studen-
tů?

Několik z nich pracuje v cen-
trální bance nebo v komerčním 
bankovním sektoru. Pracují ale 
také například v  neziskovém 
sektoru a  neziskových organi-
zacích nebo vyučují na univer-
zitách v tuzemsku i v zahraničí. 
Vzhledem k tomu, že obor apli-
kované ekonomie, mezi které 
hospodářská politika patří, dá-
vá široký rozhled, uplatnili se 
mí studenti také v  soukromém 
sektoru na vyšších pozicích. Po-
většinou se jedná o prestižní po-
zice, ve kterých má práce smysl 
a  fi nanční ohodnocení je nad-
průměrné. Investice do vzdělání 
se pak vždy vyplatí.

 S bývalými studenty se te-
dy často setkáváte?

Musím říci, že absolventi 
oboru národohospodářství nebo 
hospodářská politika mají hod-
ně společného. Tento obor apli-
kované ekonomie je velmi pres-
tižní a patří mezi klíčové obory 
každé kvalitní vysoké školy, po-
kud jej škola nabízí. Soustřeďuje 

studenty chytré a schopné, kteří 
mají společenské cítění a odpo-
vědnost. Velmi mě těší, že není 
skoro žádný den, kdy bych se 
se svými bývalými „dětmi“ ne-
setkávala. Velká část kolegů na 
Vysoké škole sociálně správní, 

včetně paní rektorky, je mými 
žáky. Potkávám je také v  růz-
ných institucích běžného života 
nebo třeba na úřadu práce.

 Na úřadu práce? Tam by-
chom asi nikdo být nechtěli.

To byla trochu nadsázka. Dva 
moji absolventi na úřadu práce, 
pokud vím, pouze pracují.

 Setkáváte se i  mimo prá-
ci?

Určitě ano. Děláme mnoho 
pravidelných společných akcí, 
na kterých se současní studenti, 
pedagogové ale i minulí studenti 
vzájemně setkávají. Věřím, že 
tvoříme takovou širší rodinu. 
Teď v únoru se všichni setkáme 
na plese.

 Vysoká škola sociálně 
správní pořádá ples?

Ano. Naše vysoká škola pořá-
dá 16. února 2018 ples v hotelu 
Imperial v  Ostravě, a  to nejen 
pro přátele školy, současné stu-
denty a  pedagogy. Zvaní jsou 
také moji studenti nebo studenti 
mých kolegů z našich minulých 
působišť. Budeme rádi, pokud 
uvidíme naše absolventy zejmé-
na národohospodářského oboru 
a  těšíme se, že se nám ozvou. 
Drtivá většina z nás, co jsme se 
v  Ostravě hospodářskou poli-
tikou zabývali, přešla právě na 
Vysokou školu sociálně správní, 
která postupně převzala posta-
vení lídra v tomto oboru.

 Není to poněkud silné 
konstatování?

Je to samozřejmě věc názoru, 
ale hospodářskou politiku ve 
standardním pojetí jsem zaklá-
dala na konci 90. let 20. století 
na Ostravsku spolu s kolegy ze-
jména z  pražské Národohospo-
dářské fakulty VŠE. Někteří mí 

absolventi se „rozutekli“ po naší 
republice nebo do zahraničí, ale 
mnoho jich zůstalo a povětšinou 
přešli na Vysokou školu sociál-
ně správní. Spolu s prorektorem 
naší vysoké školy profesorem 
Kotlánem a dalšími kolegy jsme 

napsali, podle, nejen mého ná-
zoru, jednu z  nejúspěšnějších 
učebnic hospodářské politiky 
v  tuzemsku. Mnoho recenzí 
v  prestižních časopisech tuto 
učebnici chválí a  se zájmem si 
ji přečetl i bývalý prezident. Po-
dle této učebnice hospodářské 
politiky se učí nejenom na na-
ší vysoké škole, ale na většině 
ostatních vysokých škol ekono-
mického směru nebo i na práv-
nických fakultách. Těší mě, že 
právě v těchto dnech očekáváme 
z  tiskárny třetí vydání, které 
jsme s  kolegy před nedávnem 
dopsali.

 V  letošním roce otevíráte 
v Ostravě elitní výuku hospo-
dářské politiky…

Máte pravdu. Novou učebnici 
hospodářské politiky hned vyu-
žijeme. V  programu Hospodář-
ská politika a  správa budeme 
vyučovat nejen aplikovanou 
ekonomii zaměřenou na fi s-
kální oblast a  veřejnou správu. 
Významnou součástí výuky bu-
de také monetární oblast nebo 
zahraničně-obchodní politika. 
Program je určen vybraným 
talentovaným studentům se 
zájmem o  ekonomické obory. 
Předpokládáme omezený po-
čet cca 20 studentů v  ročníku, 
jejichž přihlášky k  nám už po-
stupně chodí. Studium je bez 
školného a  se stipendiem mini-
málně 1 000 Kč měsíčně. Bude-
me se zaměřovat na elitní výuku 
aplikované ekonomie podle mo-
derních českých i  zahraničních 
trendů, která nemá na vysokých 
školách v  Moravskoslezském 
kraji ekvivalent. Jak máme 
zjištěno z  předběžných reakcí 
některých potenciálních studen-

tů, kvalitní, prestižní, náročná 
a projektově orientovaná ekono-
mická výuka v  našem regionu, 
podle nich, dosud chyběla.

 Co očekáváte, že absolven-
ti tohoto oboru budou dělat po 
skončení studia?

Po ukončení studia na naší 
vysoké škole očekáváme, že bu-
dou v dalším studiu pokračovat 
v  tuzemsku nebo v  zahraničí. 
Námi nabízený bakalářský stu-
dijní program jim poskytne kva-
litní vstupní vzdělání v  oboru 
aplikované ekonomie bez zby-
tečného balastu předmětů, které 
tolik s  hospodářskou politikou 
a  ekonomií nesouvisejí a  které 
často zatěžují studijní programy 
ne tak specializovaných vyso-
kých škol. Náš student bude znát 
dobře ekonomii, hospodářsko-
-politickou praxi a  bude umět 
využívat kvantitativní metody. 
Zároveň ale bude znát standar-
dy projektové činnosti a kvalitní 
publikační činnosti. Nepředpo-
kládáme, že by náš student po 
skončení bakalářského studia 
odcházel do zaměstnání, ale 
předpokládáme, že bude pokra-
čovat v magisterském a doktor-
ském studiu na prestižních uni-
verzitách. Na přijímací řízení 
takových škol v  tuzemsku i za-
hraničí budeme naše studenty 
kontinuálně připravovat v  prů-
běhu studia.

 Máte v této oblasti vlastní 
zkušenosti?

Určitě. Má osoba i  všichni 
moji kolegové, se kterými se 
studenti setkají, jsme v minulos-
ti působili nebo externě nyní pů-
sobíme na nejlepších vysokých 
školách. Pokud jde o Českou re-
publiku, tak velmi dobře vyučo-
vaný obor Hospodářská politika 
je na Masarykově univerzitě 
v  Brně na Ekonomicko-správní 
fakultě, kde mohou naši studenti 
pokračovat v  magisterském ne-
bo doktorském studiu. Profesor 
Kotlán a  docentka Machová 

z naší vysoké školy tam dokon-
ce externě působí jako školitelé 
doktorských studentů a  společ-
ně tam externě vyučujeme hos-
podářskou politiku. Primárně se 
ale budeme věnovat studentům 
zde v Ostravě.

 Mohou vaši studenti po-
kračovat ve studiu i  v  zahra-
ničí?

Ano, to očekáváme také a bu-
deme je na specifi ka zahranič-
ních vysokých škol zodpovědně 
připravovat. Těší mě, že jsme 
získali několik velmi dobrých 
profesorů, kteří v  zahraničí 
působí nebo působili a  kteří 
budou u  nás vyučovat od září. 
Vzhledem k  tomu, že jsou čes-
kého nebo slovenského původu, 
může výuka probíhat v češtině. 
V angličtině pak bude probíhat 
zájmová odborná výuka.

 Mohou se studenti zapojit 
do nějakých dalších odbor-
ných aktivit?

Vzhledem k  již uvedeným 
nadstandardním kontaktům 
našich pedagogů s  tuzemskem 
i  zahraničím a  zkušeností 
s  vlastní publikační i  projekto-
vou aktivitou budeme zapojo-
vat studenty rovnou od prvního 
ročníku a  očekáváme, že hned 
v září po zahájení studia dorazí 
na naši konferenci, kde se hned 
na úvod určitě „otrkají“.

 Pořádáte vlastní konfe-
renci?

Vysoká škola sociálně správní 
pořádá i  letos odbornou mezi-
národní konferenci zařazenou 
do světových databází na téma 
„Hospodářská a  sociální po-
litika“. Letos proběhne v  září 
v  horském hotelu Čeladenka 
v  Beskydech. Naše konference 
navazují na tradici sahající do 
devadesátých let a  vždy se jich 
účastní špičkoví odborníci.

 Můžete někoho zmínit?
V  minulosti se těchto konfe-

rencí jako hlavní řečníci účast-
nili například bývalý prezident 
profesor Klaus nebo profesor 
Švejnar, americký ekonom čes-
kého původu. Z  neziskového 
sektoru lze jmenovat šéfa Trans-
parency International Česká 
republika, organizace mapují-
cí korupci, Davida Ondráčku. 
Dlouhodobě se s  námi setká-
vá i  mediálně známý ekonom 
z ČSOB Petr Dufek. V minulém 
roce již konferenci pořádala sa-
mostatně pouze Vysoká škola 
sociálně správní a  mezi hlavní 
řečníky patřili také profesor 
Horváth z  Institutu ekonomic-
kých studií Univerzity Karlovy 
v  Praze, docent Kejak, ředitel 
špičkového ekonomického pra-
coviště CERGE v  Praze, nebo 
profesor Ferto z Maďarské aka-
demie věd.

 Závěrem, co byste popřála 
vaší vysoké škole?

Do druhého desetiletí naší 
existence bych byla ráda, aby se 
vize exkluzivní a kvalitní vyso-
ké školy s individuálním přístu-
pem stala bezvýhradnou reali-
tou a  pokračovalo se v  nastou-
pené cestě. Přeji si, aby se k nám 
přidali další vynikající učitelé 
a  zejména skvělí studenti, kteří 
mají zájem nikoliv jen o  titul, 
ale o vzdělání a přemýšlejí o své 
budoucnosti.

Vysoká škola sociálně správní: prestižní pracoviště 
pro výuku a výzkum v oblasti hospodářské politiky

Stránku připravil
Jiří Tichý

Prorektorka pro výzkum, vývoj a inovace – prof. Ing. Christiana KLIKOVÁ, CSc.
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