
 

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností na VŠE 

 

Vysoká škola ekonomická byla vždy hrdá na studenty, kteří dokázali skloubit náročné studium 

s kariérou vrcholového sportovce. 

V minulosti také školu absolvovala řada osobností českého sportu, olympioniků i reprezentantů 

v neolympijských disciplínách. 

VŠE si uvědomuje význam těchto osobností, které spoluvytvářejí atmosféru sounáležitosti na škole a 

jsou velkým vzorem pro ostatní studenty. Zároveň je jisté, že „duální kariéra“ je velmi náročná a 

vyžaduje jak velké úsilí samotných studentů, tak i určitou pomoc školy. A to zejména v organizaci 

studia. 

 

V současné době je situace taková, že organizační podporu řeší jednotlivé fakulty, případně přímo 

vyučující jednotlivých předmětů. Velkou pomocí je vstřícný postoj děkanů, kteří všichni vnímají 

obtížnost duální kariéry a mimořádným talentům vycházejí vstříc.  

 

I díky programu UNIS připravuje VŠE institucionální podporu studujícím sportovcům, která by měla 

vejít v platnost od letního semestru 2020/2021.  

V jejím rámci budou mít studenti, kteří splní požadavky statutu vrcholového sportovce, nárok na 

určité organizační úpravy studia. Stěžejní pro většinu z nich je přitom možnost tvorby rozvrhu, tak, 

aby šel skloubit s tréninkovými jednotkami.  

 

Již nyní si mohou studenti, kteří doloží účast v reprezentaci ČR, nebo v nejvyšší soutěži daného 

sportu, požádat o uznání, jinak povinných, zápočtů z tělesné výchovy.  

 

VŠE každoročně vyhlašuje anketu „Sportovec roku VŠE“ jejíž vítěze představí na plese VŠE a prvním 

třem umístěným předává rektorka VŠE věcné i finanční ceny. 

 

Významnou podporu studentům – sportovcům nabízí VŠE také prostřednictvím mimořádných 

sportovních stipendií. Tímto způsobem oceňuje sportovce hájící v barvách VŠE školu na 

akademických, národních i mezinárodních soutěžích a samozřejmě i sportovce české reprezentace. 

V letošním roce se VŠE zapojila do projektu UNIS a jeho prostřednictvím dostává 18 nejlepších 

sportovců-studentů pravidelné měsíční stipendium ve výši mezi 15 a 5 tis. Kč. 

 

Při výčtu možností podpory vrcholových sportovců se nesmí zapomenout na všechny ostatní 

studenty, pro něž VŠE nabízí mimořádné podmínky k provozování sportů. 

Všichni studenti VŠE mají povinnost získat během studia 2 zápočty z tělesné výchovy.  

Mají možnost výběru z 26 různých sportů. Každý den Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE nabízí 32 

hodin odborně vedené výuky.  

Pro výuku i zájmové hodiny slouží tělocvičny přímo v budově VŠE na Žižkově, vlastní sportovní areál 

s multifunkční halou na Třebešíně, sportoviště v areálu kolejí na Jarově i řada pronajatých prostor. 

Studenti se také mohou zúčastnit mnoha akademických soutěží, turnajů a závodů, pořádaných 

školou, nebo tělovýchovnou jednotou Ekonom Praha.  

 


