
My, 
 

níže podepsaní studenti bakalářského, magisterského, i doktorského stupně studia 
Národohospodářské fakulty (dále jen „NF“) Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen 
„VŠE“) bychom se tímto způsobem chtěli ohradit vůči útočnému, podlému, manipulativnímu 
a především lživému článku pana Josefa Mačího, který byl publikován na bulvárních webových 
stránkách Seznam Zprávy dne 15. ledna 2021 pod názvem „Chodby plné studentů, učitelé bez 
roušek. Inspekce byla ale tragikomická.“ 
 
První věc, která nás udivuje, jsou pracovní metody pana Josefa Mačího, které minimálně 
k psaní podobných bulvárních textů používá. Již týden před publikováním zmiňovaného textu 
se k nám donesly informace, že pan Josef Mačí obepisuje desítky studentů NF VŠE na základě 
jeho špiclování na sociální síti Facebook. Studentům pokládá otázku naprosto manipulativního 
charakteru, ze které je naprosto zřejmé, že panu Mačímu vůbec nejde o nashromáždění fakt 
potřebných k sepsání objektivního článku, jako spíše o snahu získat jakékoliv podklady, na 
kterých by se dal postavit útočný článek plný senzací (protože za senzace jsou prokliky). Drtivá 
většina studentů panu Mačímu vzhledem k útočnému stylu jím pokládaných otázek vůbec 
neodpověděla, pouze se nad zoufalými praktikami pousmála a screeny jeho zpráv přeposlala 
dále, aby se na účet pana Mačína mohli pobavit i další. 
 
Nyní se ovšem chceme vrátit k samotnému manipulativnímu a lživému článku. Na začátek 
bychom rádi napsali, že článek je v naprosté kontradikci se skutečností od samotného nadpisu 
až po závěr článku, ale pojďme lži pana Mačího vyvrátit postupně, pro přehlednost v bodech 
níže: 
 

1. Informace o tom, že by byly na zkouškách přítomny desítky studentů, jsou prachsprostá 
lež. Všechny zkoušky na Národohospodářské fakultě jsou vypisovány maximálně pro 9 
studentů, které v dané aule (která má kapacitu např. 200 a je dobře odvětrávána) 
dozoruje jediný vyučující. 

2. Všechny ústní zkoušky jsou pořádány ve formátu jediného zkoušejícího a jediného 
studenta, přičemž po celý průběh zkoušky musí oba dva mít na obličeji roušku. Pokud 
se studenti (kteří z velké části mají o restriktivních zdravotnických opatření velmi 
rozporuplná mínění – také se není čemu divit) shlukují před zkouškami nebo po nich, 
nemá to nic společného s tím, že by pravidla nedodržovala NF. NF rozhodně 
nezodpovídá za dodržování těchto nesmyslných opatření v prostorách celé školy, do 
které, jak pan Mačí správně uvedl, může vstoupit každý.  

3. Pravidlo o povinném nošení roušek je splňováno všemi zkoušejícími a dozorujícími 
vyučujícími bez výjimky. Žádné zkoušky, kde by byly roušky dokonce zakazovány, 
samozřejmě neexistují a domníváme se, že takto absurdní informaci panu Mačímu 
nemohl nikdo ani poskytnout a pan Mačí si ji tak musel vymyslet. Toto tvrzení 
pokládáme asi tak za stejně důvěryhodné (a možná ještě méně…), jako kdybychom nyní 
napsali, že nám zaměstnanec Seznam Zpráv pod podmínkou anonymity řekl, že jejich 
médium financuje George Soros, který nutí redaktory Seznam Zpráv prosazovat práva 
transgenderových osob. 

4. NF jako jediná ze všech fakult VŠE umožnila všem studentům, kteří mají na této fakultě 
zapsaný byť jen jediný předmět, vykonat prezenční zkoušku i jinde, než v budově VŠE 
v Praze. Studenti tak díky tomuto vstřícnému kroku vedení fakulty mohli vykonávat své 
zkoušky hned v několika městech na Moravě a dokonce i na Slovensku, kde se o 
dozorování při zkoušení postarali zaměstnanci fakulty. Informace o tom, že by někteří 



studenti museli na zkoušky daleko dojíždět či dokonce překračovat hranici, se tedy opět 
ukazuje jako zcela lživá. 

5. Na NF nejsou na rozdíl od ostatních vysokoškolských fakult zakončovány on-line testy 
žádné předměty, za což jsme vedení naší fakulty vděční. Již v minulosti jsme totiž 
upozorňovali, že distanční způsob zkoušení povede k naprosté degradaci vzdělávání, 
přičemž v současnosti se tato naše slova potvrzují. Nemálo fakultám, na kterých je 
zaveden distanční způsob zkoušení, se tento způsob podle našich zdrojů naprosto vymkl 
z rukou. Během distanční formy zkoušek se pochopitelně masivně podvádí, studenti si 
za vyhotovení těchto zkoušek platí nemalé peníze a ve skupinových konverzacích na 
sociálních sítích si pochopitelně všichni studenti vzájemně radí. Vyučující z těchto 
fakult si zakládají na sociálních sítích falešné profily, prostřednictvím kterých se snaží 
přimět své studenty, aby je do podobných hromadných skupin přidali, či dostat z nich 
jakékoliv jiné informace ohledně testů (v případě zájmu opět můžeme dodat 
screenshoty). Ze všech podvádějících studentů už byl jejich malý podíl odhalen a 
v současnosti probíhá v těchto případech jejich předvolávání k disciplinárním komisím 
(opět můžeme doložit, dokonce vícero konverzacemi mezi těmito odhalenými studenty 
a pedagogy z postižených fakult). Další ukázkový příklad nezvládnutí distančního 
způsobu zkoušení může být i skutečnost, že studenti z těchto fakult si po skupinkách 
např. 10 studentů zapsali stejných 10 předmětů, posléze se každý z těchto studentů 
naučil pouze na jediný ze zapsaných předmětů, který udělal všem studentům z jeho 
předem domluvené skupiny. Rozumíme ovšem, že o případech na jiných 
vysokoškolských fakultách se Vám příliš psát nechce, neboť jejich představitelé uvažují 
správným, tedy globalistickým a korektním, způsobem. Mezi svými soukmenovci, pane 
Mačí, získáte jistě více bodů za text urážející jednu z mála společenskovědních institucí 
západního světa, která nepodlehla intenzivním staronovým tlakům na omezování 
svobody a volného trhu, a naopak klade důraz na veledůležitost hodnot, které se 
v současnosti mezi elitářskými kruhy příliš nenosí, jakou je např. národní identita. 
 

Nepřekvapuje nás, že podobný článek vyšel na Seznam zprávách, kde je předkládání 
manipulativních a lživých článků takřka na denním pořádku. Zarazila nás ovšem skutečnost, že 
pan Josef Mačí je absolventem oboru žurnalistiky na FSV UK. Jestli on je typickým produktem 
tohoto oboru na FSV UK, vážíme si ještě o něco víc toho, kde můžeme my, studenti NF VŠE, 
trávit nejlepší léta svého života. 
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