Cvičení pro výběr - medailonky
Etiketa na akademické půdě
Chcete si být jisti, jak oslovit správně svého vyučujícího? Jak co nejlépe vyřešit pozdní příchod
na přednášku - když už k němu bohužel došlo? Jak napsat správně e-mail? V rámci přednášky Etiketa
na akademické půdě se dozvíte základní pravidla společenského chování na naší fakultě, tak abyste
byli příjemnými a vyhledávanými společníky, sebejistými studentkami a studenty, které nezaskočí
případné společensky náročnější situace, a kteří přispějí k celkově příznivé atmosféře na fakultě.
Management: Věda nebo intuice?
Nakolik můžeme v managementu věřit vlastní intuici a schopnostem? Kdy bychom měli dát na poznatky
a postupy zjištěné objektivním výzkumem? Nakolik dnešní management stojí na vědeckých základech?
Na přednášce se pomocí jednoduchých experimentů dozvíte o zkresleních a omezeních, která nám
brání vytvořit si správný úsudek v komplexních situacích, a to nejenom v řízení podniku, ale také
v běžném životě. Dozvíte se i příklady, kdy intuice zachránila lidské životy. Vyústěním přednášky budou
různé nástroje a strategie pro minimalizování zkreslených rozhodnutí a také odpověď na otázku, jak to
s tím managementem vlastně je.
Jak lépe prezentovat
Na cvičení se seznámíte se základními pravidly správné a efektivní prezentace. Vyzkoušíte si, jaké je
to prezentovat před publikem, které neznáte. Také probereme hlavní pravidla tvorby prezentací a
největší chyby, kterých se můžete dopustit. Cvičení doporučujeme především těm, kteří se
v prezentování necítí sebejistě a rádi by si tyto dovednosti trochu procvičili.
Kritické myšlení
Jak odhalit léčky a pasti, do kterých padáme? Jak se jim vyvarovat nejen při psaní akademických prací,
ale v každodenním životě? Jak nedělat špatná rozhodnutí? Kritické myšlení je soubor schopností a
dovedností zahrnující vyhodnocování informací, posuzování kvality argumentů a vyvozování závěrů.
Jedná se o klíčovou dovednost při studiu na vysoké škole. Podle Světového ekonomického fóra bude
dokonce kritické myšlení v roce 2020 jednou z nejdůležitějších dovedností vůbec. Udělejte krok
ke zlepšení svého kritického myšlení.
S VŠE do světa
Víte, že VŠE má více než 250 partnerských škol po celém světě, na kterých můžete strávit semestr –
dokonce opakovaně? Víte, že na semestr v zahraničí obdržíte od VŠE finanční podporu? Víte, že v roce
2017 vyjelo do zahraničí více než 1000 studentů VŠE? Víte, že v akademickém roce 2018/19 převýšila
nabídka míst poprvé počet přihlášených? Nejen to se dozvíte na workshopu Oddělení zahraničních
styků S VŠE do světa.
Příštích pět let rezidentem na Žižkově, seznamte se...
Když se řekne… Žižkov, co si představíte? Před sto lety samostatné město, dnes součást Prahy 3,
ve které stojí Vysoká škola ekonomická, největší jezdecká socha v republice, ale i nejošklivější stavba
tamtéž? Víte, že tu můžete navštívit třeba artové kino Aero, kavárnu Republika Žižkov nebo celý Žižkov
projet po unikátní cyklostezce? Co všechno byste měli vědět o Žižkově, když se tu chystáte studovat,
to vám prozradí vycházka, kterou začneme na vyhlídkovém místě se třemi používanými jmény - vrch
Sv. Kříže, Parukářka a Kapslovna. Dozvíte se, proč má jeden kopec tři dodnes používané názvy, ale i
proč a jak vznikl Žižkov - město, které bylo inspirací i domovem Jaroslavu Seifertovi, nositeli Nobelovy
ceny za literaturu a zástupu dalších osobností. Projdeme se jeho středem, seznámíme se s významnými
budovami i místy, ale hlavně se budeme věnovat tomu, jak a čím žije Žižkov dnes. Kam za sportem,
uměním, zábavou i tichem přírody. Pojďte a dovolte Žižkovu, ať se Vám dostane pod kůži.
POZOR: toto cvičení začíná u Hospůdky Parukářka, Chelčického 45/41, Praha 3

Studium jako projekt
Studujete vysokou školu poprvé a nevíte, co vás čeká? Budete mít mnoho úkolů, které máte splnit včas
a kvalitně? Očekává se, že budete pracovat v týmu? Ano. Chcete-li mít své studium ve vlastních rukách,
pak jej řiďte jako projekt. Nejprve si hrou vyzkoušíte, co to vlastně projekt je a pak si první semestr
naplánujete jako projekt. Zaměříme se hlavně na milníky (termíny, které musíte při studiu dodržet),
úskalí a rizika, na která byste se měli včas připravit, a sestavíte si finanční rozpočet na semestr.
Osvojené principy projektového řízení vám pomohou nejen ve studiu, ale i v osobním a zejména
profesním životě, kde už se projektům nevyhnete.
Rozvíjení kariéry při VŠE
Na cvičení zjistíte, co VŠE nabízí v otázce rozvoje profesní kariéry. Dozvíte se, jak ve škole funguje
kariérové poradenství a které předměty vám pomůžou nastartovat tu správnou profesní dráhu. Povíme
si také něco o pracovních veletrzích, které VŠE pořádá a o aktivitách Rozvojového a poradenského
centra VŠE a Akademické psychologické poradny.
Objevte možnosti knihovny
Knihovna. Přijde vám toto místo v době Googlu archaické a zbytečné? Hluboce se pletete. Knihovna
vám může při vašem studiu velmi pomoci. Díky ní získáte přístup k informacím, které by vám jinak
zůstaly skryty. Samozřejmě si můžete také zapůjčit veškerou povinnou i doporučenou literaturu
k předmětům, které budete studovat. Přihlásit se můžete i na semináře, které vám pomohou efektivněji
pracovat s informačními zdroji. V neposlední řadě zde také najdete skvělé a inspirativní místo na učení,
ať už samostatně nebo v týmu. Poznejte blíže, jak knihovna funguje, prohlédněte si ji a vyřešte si rovnou
i registraci.
Excel – uspořádání a analýza dat – kontingenční tabulky
Na cvičení se naučíte sbírat a připravovat data pro následné analýzy. To se vám bude hodit nejen
pro různé seminární a závěrečné práce, ale i pro váš budoucí pracovní život. Kontingenční tabulky (Pivot
Tables) jsou jeden z nejvíce používaných nástrojů v praxi, navíc na ně můžete velmi často narazit při
výběrových řízeních na různé stáže apod. Workshop je vhodný již pro mírně pokročilé uživatele Excelu
a není koncipován jako náročný.
Word – formátování a úprava akademických prací
Cvičení pro ty, kteří se chtějí naučit vytvářet dlouhé dokumenty ve Wordu a měnit rychle formátování
centrálně na jednom místě. Naučíte se používat styly, oddíly a nastavit profesionální vzhled vašich
akademických prací. Po absolvování workshopu byste měli být schopni vytvořit si a používat svojí vlastní
šablonu. Výhodou je, že ji s mírnými modifikacemi budete moci používat během celého studia.
Jak zvládat stres během studia
Během cvičení se seznámíte s praktickými tipy a metodami, které vám mohou pomoci efektivně a včas
plnit vaše studijní úkoly (např. příprava na test, práce na týmových projektech, psaní semestrálních
prací) a zvládat stresové situace, které během studia občas nastávají (např. ústní zkouška, prezentování
na cvičeních, blížící se termín odevzdání projektů). Metody, které během školení obdržíte, budete moci
využít i ve svém osobním životě a budoucím zaměstnání.
Umění a kýč: Arts management jako management kýče?
Co je to kýč a jaký je vztah umění a kýče? Prodává se kýč sám? Prodává se (kvalitní) umění samo? To
nejsou jen teoretické otázky. V postindustriální společnosti, kde se kultura a umění stávají významnou
součástí ekonomiky, musí manažeři vnímat kulturní souvislosti produktu. Cvičení je určeno pro studenty
oborů Podniková ekonomika a management i Arts management.
Osobni brand a marketing
Autentický „osobní brand“ představuje cestu k úspěšnějšímu profesnímu i osobnímu životu. Toto cvičení
vás seznámí s poznatky a technikami, které rozvíjejí osobnostní potenciál, a to při využití
marketingových přístupů. Budete vedeni k tomu, abyste se sebou samými pracovali se stejným
přístupem, jako když se řídí produktová značka.

