
 

 

 

 

 

 

Vážení studenti bakalářského 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 před 12 lety pracovně nazvali „Spanilé jízdy“ a již jsme u něj zůstali, 

i když asi plně nevystihuje jeho charakter. Jeho podstatou je, že studenti NF realizují 

přednášky na středních školách, jež vystudovali, na školách kde mají kontakty, případně 

oslovují i další střední školy s nabídkou představit NF a odpovědět na dotazy týkající se studia 

na této fakultě, potažmo VŠE. Mohou nabídnout i odborné přednášky na aktuální téma, které 

je např. obsahem jejich bakalářské, diplomové, disertační či vědecké práce nebo téma, jež je 

zaujalo v některém z kurzů absolvovaných na fakultě. V případě, že je vedením školy 

požadována pouze přednáška o přijímacím řízení a studiu, je jí samozřejmě možné provést 

bez odborné přednášky. Studentům, kteří přednášku provedou, přísluší úhrada nákladů 

spojených s dopravou, ale i odměna v podobě mimořádného stipendia. V uplynulém 

akademickém roce byly realizovány desítky takových přednášek. Vedení fakulty je názoru, že 

vzhledem k počtu studentů 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 střední 

škole, tak si ji nechte odsouhlasit Vaším příslušným koordinátorem na dané katedře, který má 

přesné instrukce. 

 

 Za účelem snadnější organizace „Spanilých jízd“ působí na jednotlivých katedrách 

koordinátoři. Jejich seznam včetně 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 koordinátorů, kteří Vás vybaví 

prezentačními materiály, po provedení přednášky jim odevzdáte krátkou zprávu o jejím 

vykonání, koordinátoři následně zajistí podání návrhu na udělení Vašeho mimořádného 

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 bakalářské i 

magisterské studium i vzorovou PC prezentaci, kterou si můžete dle Vaší potřeby upravit a 

formulář zprávy,  

 

V případě dotazů můžete 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 5. listopadu 2018 
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