Vážení studenti bakaláského a magisterského studia,
obracím se na Vás s informacemi o projektu, který na NF probíhá již několik let,
a možná byste mohli v tomto akademickém roce mít zájem na něm participovat.
Projekt jsme ped 14 lety pracovně nazvali „Spanilé jízdy“ a již jsme u něj z stali, i když
asi plně nevystihuje jeho charakter. Jeho podstatou je, že studenti NF realizují pednášky na
stedních školách, jež vystudovali, na školách kde mají kontakty, pípadně oslovují i další
stední školy s nabídkou pedstavit NF a odpovědět na dotazy týkající se studia na této fakultě,
potažmo VŠE. Mohou nabídnout i odborné pednášky na aktuální téma, které je nap. obsahem
jejich bakaláské, diplomové, disertační či vědecké práce nebo téma, jež je zaujalo v některém
z kurz absolvovaných na fakultě. V p ípadě, že je vedením školy požadována pouze pednáška
o pijímacím ízení a studiu, je jí samoz ejmě možné provést bez odborné pednášky.
S ohledem na současný turbulentní vývoj poznamenaný pandemií Covid-19 se postupně
v České republice pevádí ada činností do virtuálního světa a on-line režimu. Ne jinak tomu
mže být i v pípadě našich tradičních spanilých jízd. Již několik student se obrátilo na vedení
NF s žádostí, že by rádi realizovali prezentaci NF na vybrané stední škole a to on-line formou,
což jsou schopni si domluvit se svými známými stedoškolskými učiteli. Jak jistě víte, tak výuka
na stedních školách probíhá také on-line formou a po dohodě s konkrétním učitelem je možné
se dohodnout na p ipojení k dané skupině stedoškolských student a dle časových možností
prezentovat možnosti studia na NF. Jeví se to jako vhodná a akceptovatelná alternativa vči
tradičním osobním setkáním, které jsou svou formou vždy jedinečné.
S ohledem na okolnosti vývoje pandemie a pedpoklad, že omezení a restrikce budou i
nadále ovlivovat společenský vývoj v naší zemi, tak se vedení NF rozhodlo podpoit on-line
formu realizace spanilých jízd. Tyto aktivity tedy budou probíhat tak jako doposud jen s tím
rozdílem, že budou probíhat ve virtuálním prostedí.
Studentm, kteí pednášku provedou, písluší odměna v podobě mimoádného
stipendia ve výši 1000 Kč za jednotlivou pednášku/spanilou jízdu. V uplynulém akademickém
roce byly realizovány desítky takových pednášek. Vedení fakulty je názoru, že vzhledem
k počtu student fakulty jsou možnosti prezentací NF daleko vyšší. Jde nám však také o
efektivitu těchto aktivit a s ohledem na pozitivní zkušenosti jsou preferovány zejména
gymnázia a obchodní akademie. Pokud byste zvažovali realizaci spanilé jízdy i na jiné stední
škole, tak si ji nechte odsouhlasit Vaším píslušným koordinátorem na dané katede, který má
pesné instrukce.
Za účelem snadnější organizace „Spanilých jízd“ psobí na jednotlivých katedrách
koordinátoi. Jejich seznam vetn všech dalších informací lze nalézt na www stránkách NF
na http://nf.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/spanile-jizdy/.

Obracejte se na kteréhokoliv z uvedených koordinátor s pípadnými dotazy. Po
provedení p ednášky jim odevzdáte krátkou zprávu o jejím vykonání (potvrzenou
p íslušnou stední školou – staí scan), koordinátoi následně zajistí podání návrhu na udělení
Vašeho mimoádného stipendia, které v minulosti činilo 1000,- Kč. Na Výše uvedených web
stránkách NF naleznete manuál k realizaci, kde se dozvíte více, informace o studiu na NF pro
bakaláské i magisterské studium i vzorovou prezentaci, kterou si mžete dle Vaší poteby
upravit a formulá zprávy. Nově jsme pidali na výše uvedené webové stránce i tabulku pro
emailové adresy zájemc , kte í budou chtít poslat z naší strany bližší informace o studiu
– viz upesněný manuál pro realizaci spanilých jízd (dostupný též na výše uvedené emailové
adrese).
V pípadě dotaz mžete kontaktovat také hlavního garanta Spanilých jízd na NF
pana doc. Ing. Martina Pěluchu, Ph.D. (pelucham@vse.cz, NB332). Děkuji.
Váš
Michal Mirvald
V Praze dne 11. listopadu 2021

