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Vždycky jsem si přála dělat věci, které mě baví, ale chtěla jsem být u toho třeba také trochu užitečná. Ráda jsem předávala své postřehy 
svému okolí, kamarádům, známým nebo spolužákům. A taky jsem se vždy od nich něco dozvěděla. Moje zájmy byly celkem široké. 
Ráda zpívám, tančím, ale také třeba vařím. Vždy jsem se také zajímala hodně o dění kolem sebe. Přemýšlela jsem o podstatě věcí 
a o tom, jak fungují, řešila jsem politiku, ekonomické souvislosti a společnost jako takovou. Zajímaly mě problémy v jednotlivých částech 
světa, ale i starosti běžných lidí v sousedství. Když jsem si vybírala, kam půjdu studovat po skončení gymnázia, byla ekonomická fakulta 
jasná volba. Měla jsem pocit, že se jedná o ten typ společenského oboru, který propojí mé širší zájmy a něco se dozvím nejen o pod-
statě fungování ekonomiky, ale i společnosti jako celku. Ráda jsem chodila do školy, ale také se účastnila studentského života. 

Myslím, že mi moje alma mater hodně přinesla. Přesto jsem už během studia začala pochybovat o tom, zda jsou všechny věci tak, jak 
by měly být. Zdálo se mi, že se někdy učíme zbytečné předměty, poznatky se ne vždy účelně propojovaly a také někteří naši učitelé 
se nám věnovali méně a řešili spíše své problémy. Tisícovka studentů v ročníku znamenala, že jsme občas byli jen čísla, která se ztěžka 
prokousávala na přeplněných chodbách. Postupně jsem se vydala i na další studium na právnické fakultě. Jiná vysoká škola, jiné město. 
A vše bylo podobné. Našli se učitelé, se kterými jsem si rozuměla a kteří na mě měli čas. Setkávali jsme se ve škole i mimo ni. Ale více 
bylo těch, kteří čas neměli, postupně se rušily ústní zkoušky a stávala se z věcí rutina. Naučit, absolvovat test a jít domů. Mnoho mých 
spolužáku rezignovalo, i když měli zpočátku mnoho ideálů. Rezignovalo na to se něco skutečně dozvědět, přemýšlet, zajímat se o dění 
kolem sebe. Stali se pragmatiky. Dostudovat, získat titul a sehnat si práci. Říkala jsem si, že takový je život. Jinak to asi prostě nejde. Jsou 
dobré věci a pak jsou ty špatné. Takové je nejspíše vysoké školství a možná nejen u nás. Po skončení univerzitních studií jsem se jako 
ostatní snažila vydat běžnými cestami, soustředila jsem se na právní praxi a dokončila jsem i svá doktorská studia v ekonomické oblasti. 

V té době jsem začínala poznávat skupinku nadšených lidí, kteří se snažili přemýšlet o tom, kam se vzdělání ve školách ubírá, a často 
i do noci o tom diskutovali. Zjistila jsem, že jsou mezi nimi i moji učitelé nebo spolužáci z univerzitních studií. Řešili jsme otázky českého 
veřejného školství, stereotypů v základních nebo na středních školách. Často i vášnivě jsme diskutovali o tom, k čemu vede memorování, 
proč jsou školy stejné jako před dvěma sty lety, proč nerozvíjejí kritické myšlení a zabíjejí kreativitu. Neseděli jsme ale jen po hospodách 
a nestěžovali si. Snažili jsme se s tím něco udělat. Rozhodli jsme se, že si založíme vlastní školy a zkusíme realizovat naše myšlenky 
v praxi. Defi novali jsme jasné principy a hodnoty, na kterých mají být naše školy postaveny a kam mají směřovat. Založili jsme PRIGO. 
Postupně jsme vybudovali mnoho různých škol, gymnázia, základní školy a několik dalších. Vždy jsme je stavěli na jasných hodnotách 
a vizích. Většinou to nebylo lehké. Nepřálo nám okolí, konkurenční etablované školy nebo státní orgány.

Já jsem se podílela na formování koncepce a na rozvoji PRIGO škol. Často se mi při tom vracela myšlenka, jestli to není málo, jestli bych 
se nemohla vydat na méně probádané území a směrem vůči změnám ve způsobu výuky a fungování občas nepřátelsky naladěnému 
prostředí. Na univerzity. Už mnoho let se hovoří o alternativách například v základním nebo středním školství, ale jiné koncepty ve vyso-
kém školství nejsou k nalezení. Velké univerzity chtějí dělat věci stejně jako před sto lety nebo i stejně jako v hluboké historii. Nemyslím 
tím vybavení laboratoří, postupy, ale způsob myšlení a fungování. Moji kamarádi nejen z PRIGA mě v tom podpořili, a tak jsem se stala 
duchovní matkou a rektorkou Vysoké školy PRIGO. Školy soukromé, ale neziskové. Školy, jejímž cílem není generovat zisk, ale genero-
vat kvalitu a spokojenost. Chtěla jsem zbořit zažité představy o tom, jak musí vysoká škola fungovat. Chtěla jsem zbořit mýty o nekvalitě 
soukromých vysokých škol. Vždyť v zahraničí jsou soukromé vysoké školy téměř vždy ty nejlepší. 

Oslovila jsem stejně zapálené lidi a začali jsme společně budovat univerzitu. Malou, rodinného charakteru. Tak jako v soukromých 
mateřských nebo základních školách, kde je běžný malý počet dětí ve třídách, tak i u nás zapojujeme studenty do skupinek, jejichž 
členy byste spočítali maximálně na prstech obou rukou. Studentům se skutečně věnujeme a zapojujeme je od počátku do všech aktivit. 
Každý student má svého mentora, se kterým se může poradit o svých školních nebo soukromých problémech. Myslím, že jsme rodina. 
To ale neznamená, že na sebe vzájemně naklademe potřebné nároky, právě naopak. Společně se snažíme rozvíjet své kompetence 
a možnosti pro budoucí uplatnění a život. Chceme být nejlepší. Ale ne s tikem v oku. Samozřejmě máme problémy, ale vždy se je 
snažíme řešit. Samozřejmě děláme chyby, ale snažíme se z nich poučit. Myslím si, že spolu se svými studenty zažijeme pokaždé pět 
nádherných let života.

Jsem ráda, že jsem si mohla splnit sen. Dělat věci, které mě baví, a být prospěšná. Mám vizi vybudovat vysokou školu, na kterou budou 
její absolventi pyšní. Školu, která jim dá vše do jejich budoucího života. Mám pocit, že se nám to daří. A těší mě, že na to nejsem sama 
a se svými kolegy a přáteli sdílím stejné hodnoty a směr. Na dalších stránkách jsem pro Vás vybrala několik fotek, které Vám pomohou si 
udělat lepší obrázek o tom, jak to u nás vypadá. Navštivte nás osobně a přesvědčte se na vlastní oči.

Vaše Zuzka, rektorka

 Vysoká škola PRIGO
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Vysoká škola PRIGO působí již čtrnáctým rokem v Ha-
vířově. Jedná se o moderní vysokou školu soustřeďující 
se kromě samotné výuky také na vědu, výzkum a rozvoj 
mezinárodní spolupráce. Přijímá studenty, kterým nejde 
primárně o to mít jakékoliv vysokoškolské vzdělání nebo 
jakýkoliv akademický titul, ale kteří mají zájem na sobě 
tvrdě pracovat a získat kvalitní vzdělání. Musejí mít zájem 
aktivně se zapojovat do výuky i projektové činnosti ihned 
po zahájení studia. Všichni studenti musejí absolvovat při-
jímací zkoušku, která osvědčí jejich schopnosti a zejména 
motivaci ke studiu.

Preferujeme inovativní pojetí výuky a způsob využívání 
informačních technologií. Všichni studenti obdrží zdarma 
iPad pro školní aktivity i osobní užití, který jim po skončení 
studia zůstane. Na přednáškách i seminářích jsou použí-
vány nové didaktické metody rozvíjející kritické myšlení. Po 
studentech je vyžadováno také zapojení do mimoškolních 
aktivit. Akademičtí pracovníci vysoké školy jsou špičkami 
ve svých oborech a jsou vybíráni v náročném výběrovém 
řízení.

Nyní nabízíme studium výhradně v ekonomicky zaměře-
ných bakalářských (Bc.) nebo navazujících magisterských 
(Ing.) studijních programech Ekonomika a management, 
Economy and Management, Manažerská ekonomie, 

Managerial Economics, Hospodářská 
politika a správa, popř. Economic 
Policy and Public Administration, a to 
vždy v prezenční formě.

Spolupracuje se zahraničními univerzitami 
v USA, Velké Británii, Německu, Itálii, Turecku, 
Číně a s mnoha dalšími. Umožňuje vysokoškol-
ské výměnné pobyty a pracovní stáže v rámci 
programu ERASMUS+. V unikátním paralelním 
programu Competences for Master´s Degree 
CMD systematicky připravujeme studenty na 
přijímací řízení i studium v magisterských studijních 
programech na nejlepších světových univerzitách, 
zejména ve Velké Británii a USA (např. Oxford, 
Cambridge, Harvard). Podobný program nenabízí 
žádná česká vysoká škola.

Nově nabízíme také vzdělávání v akreditovaných 
programech dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP), a to v programech Učitelství pro 
2. stupeň základní školy a střední školu, Učitel-
ství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro 
mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální 
pedagog, Studium pro ředitele škol a školských 
zařízení.

doc. Mgr. Ing. ZUZANA MACHOVÁ, Ph.D.
Zuzana Machová je rektorkou Vysoké školy PRIGO, místo-
předsedkyní Vědecké rady a předsedkyní Rady pro vnitřní 
hodnocení Vysoké školy PRIGO. Zároveň je místopředsedkyní 
Strategické rady PRIGO, nejvyššího strategického orgánu 
skupiny PRIGO. Je členkou České konference rektorů. Habilito-
vala v oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mende-
lovy univerzity v Brně. Doktorské studium absolvovala v oboru 
Ekonomie, magisterské studium pak v programu Hospodářská 
politika a správa, a to na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. 
Program Právo a právní věda absolvovala v magisterském 
studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pů-
sobila nebo nyní externě působí také na Provozně ekonomické 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické fakultě 
VŠB-TU Ostrava.

Zaměřuje se na problematiku veřejných fi nancí, veřejného 
sektoru a jeho managementu, projektového a fi nančního ma-
nagementu, daňové optimalizace a manažerského účetnictví. 
V právní oblasti se věnuje zejména správnímu a fi nančnímu 
právu a právní teorii. Působí nebo působila nejen v akademic-

kém prostředí, ale také v managementu několika společností 
mimo jiné se specializací na projektový a fi nanční manage-
ment. Vedle svých akademických aktivit vykonávala 
také právní praxi s mezinárodním prvkem. Publiko-
vala více než čtyřicítku článků evidovaných v da-
tabázích Web of Science a Scopus. Je autorkou 
nebo spoluautorkou několika monografi í a vy-
sokoškolských učebnic. Byla nebo je řešitelkou 
vědecko-výzkumných projektů fi nancovaných 
GAČR, TAČR, Evropskou unií, Hlávkovou nadací 
a dalšími. Působila jako manažerka meziná-
rodního týmu výzkumných pracovníků ze 
zemí OECD. Je členkou Vědecké rady 
Výzkumného ústavu práce a sociálních 
věcí v Praze a členkou Oborové rady 
doktorského studia Masarykovy 
univerzity v Brně. Na této univerzitě 
je zároveň externí školitelkou studentů 
doktorského studia, které zapojuje do 
výuky i vědecko-výzkumné činnosti.

O VYSOKÉ ŠKOLE

www.vs-prigo.cz
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O VYSOKÉ ŠKOLE
PRO KOHO JE NAŠE VYSOKÁ ŠKOLA URČENA?
Zaměřujeme se na talentované a motivované studenty, kteří chtějí svůj talent rozvíjet a jimž nevyhovují velké univerzity 
s tisícovkami studentů v ročníku. Připravujeme také k navazujícímu magisterskému studiu na prestižních zahraničních univer-
zitách. Nabízíme výhradně prezenční studium v českém nebo anglickém jazyce, a to v ekonomických programech. Svým 
pojetím a studijními nároky je naše vysoká škola vhodná zejména pro schopnější třetinu absolventů gymnázií, zejména 
osmiletých oborů. Uznáváme i středoškolské vzdělání absolventů programů IBDP (mezinárodní maturity).

 1.  individualizovaná výuka vycházející z principů 
PriorityGO podporující rozvoj nadání

 2. odborný mentor od začátku studia pro každého

 3.  iPad pro každého (pro školní i osobní využití; zůstává 
ve vlastnictví studenta i po skončení studia)

 4. plně hrazený zahraniční pobyt pro každého

 5.  maximálně 15 studentů ve třídě v bakalářském studiu 
a 10 studentů v navazujícím magisterském studiu

 6.  výuka probíhá pouze v nových kreativních učebnách 
pro 21. století, jejichž součástí je experimentální 

laboratoř i se zařízením pro virtuální realitu nebo 
oddychový prostor s kávovarem

 7.  zdarma program CMD (Competences for Master´s 
Degree) připravující pro studium na prestižních 
zahraničních univerzitách

 8. prospěchová stipendia 

 9. stipendium pro talentované studenty

 10.  vědecká stipendia a účast na vědeckých projektech 
od začátku studia

JAKÉ JE DESATERO VÝHOD STUDIA U NÁS?

•  absolvování přijímací zkoušky

•  schopnost účastnit se minimálně jednoho alespoň 
několikadenního pobytu na zahraniční univerzitě

•  schopnost věnovat se plně prezenčnímu studiu, výukovým 
i nevýukovým a mimoškolním aktivitám

• mimořádné nadání a talent nebo motivaci

CO POŽADUJEME PO UCHAZEČÍCH?

 Vysoká škola PRIGO
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Jak vidíte hned na první fotce, na naší vysoké 
škole nemáme klasické třídy, ale individualizova-

né multifunkční prostory, které umožňují variabilní 
uspořádání a pohodlnou diskuzi…

...každý diskuzní prostor
 je vybaven pro výuku i relaxaci…



•  ve všech oborech ekonomického charakteru 
(management malých, středních i nadnárodních firem, 
státní správa, samospráva, orgány bank, bankovní sektor 
vč. České národní banky nebo Evropské centrální banky, 
orgány EU a mezinárodní organizace)

•  projektový a finanční management, akademická nebo 
výzkumná sféra

•   navazující magisterské studium na prestižních 
univerzitách v zahraničí nebo doktorské studium

JAKÉ JE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ?

•  bakalářské studium je standardně tříleté a je ukončeno 
obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou 
zkouškou; absolvent získá akademický titul bakalář (Bc.)

•  navazující magisterské studium je standardně dvouleté 
a je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní 
závěrečnou zkouškou; absolvent získá akademický titul 
inženýr (Ing.)

JAK DLOUHO TRVÁ STUDIUM?

www.vs-prigo.cz
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…součástí naší vysoké školy je moderní 
 ekonomická experimentální laboratoř PRIGOLab…



STUDIJNÍ PROGRAMY
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM | EKONOMIKA A MANAGEMENT (Bc.)

Cílem studia v tříletém bakalářském studijním programu Ekonomika a management je příprava absolventů, kteří pochopí 
strukturu a fungování jakéhokoliv typu ekonomiky a budou schopni ji řídit s využitím moderních manažerských metod. 
Jedná se tedy o studium řízení ekonomiky bez ohledu na její velikost, příslušnost k soukromému, či veřejnému sektoru, 
ziskový, nebo neziskový charakter, právní formu, národní, mezinárodní, či nadnárodní charakter apod. Obsahové 
zaměření programu tak vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů v nejrůznějších manažerských pozicích v soukromém 
i ve veřejném sektoru, tzn. v podnicích, nadnárodních korporacích, v mezinárodně působících fi rmách, v úřadech, 
v orgánech územní samosprávy a v dalších organizacích veřejného či neziskového sektoru. Studijní program poskytuje 
teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie, makroekonomie, managementu a struktury a fungování ekonomiky podniku, 
ČR a světa. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů mají studenti možnost se úžeji profi lovat v oblasti řízení 
dílčích typů ekonomiky. Během studia získají odborné znalosti i praktické dovednosti nutné pro výkon praxe vedoucího 
pracovníka, stejně jako jazykové kompetence. Díky tomu budou připraveni na další studium nebo zaměstnání nejen v ČR, 
ale také v zahraničí. Součástí studia je absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován jako akademicky 
zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech orientovaných na oblast 
managementu a správy.

Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management se uplatní zejména jako:

 • korporátní manažer,
 • fi nanční a projektový manažer,
 • manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích,
 • manažer ve veřejném sektoru nebo v neziskovém sektoru,
 • podnikatel.

 Vysoká škola PRIGO
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…výuka u nás probíhá v malých skupinkách studentů, 
v podnětném a přátelském prostředí…



www.vs-prigo.cz
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BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM | HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA (Bc.)

Cílem studia v tříletém bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa je příprava absolventů 
vybavených kompetencemi pro kvalifi kovaný výkon samostatného pracovníka v hospodářsko-politické oblasti, zejména 
v oblasti měnové, v bankovnictví a pojišťovnictví, v orgánech a institucích EU, v orgánech státní správy a samosprávy 
či v managementu podniků v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti v oblasti ekonomické 
teorie, dále v oblasti cílů, nástrojů a nositelů hospodářské politiky, a to jak na všeobecné úrovni, tak ve specializovaných 
oblastech, jakou jsou fi skální a monetární politika, resp. sociální politika nebo politika zaměstnanosti. Dále program 
poskytuje teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti fungování veřejného sektoru včetně jeho řízení a fi nancování. 
Součástí studia je rozvíjení jazykových kompetencí tak, aby je absolventi mohli uplatnit jak v navazujícím studiu, tak 
v praxi. Součástí studia je také absolvování odborné praxe, avšak studijní program je koncipován zejména jako 
akademicky zaměřený program představující základ pro navazující magisterské studium v programech zaměřených na 
hospodářskou politiku a správu.

Absolvent bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se uplatní zejména jako odborný pracovník:

 • v centrální bance, komerčních bankách nebo pojišťovnách,
 • v orgánech institucí EU a jiných mezinárodních organizacích,
 • v ústředních orgánech státní správy a v orgánech samosprávných celků,
 • v nižším a středním managementu podniků v soukromém sektoru.

… iPady jsou standardní součástí nejen naší 
výuky cizích jazyků, do které právě nahlížíte…



NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIE (Ing.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program Manažerská ekonomie je zaměřen na aplikaci ekonomické teorie 
a metod v procesu manažerského rozhodování na úrovni soukromého i veřejného sektoru ekonomiky. Cílem studia 
v tomto programu je příprava absolventů, kteří budou vybaveni vysoce specializovanými znalostmi z oblasti manažerské 
ekonomie sloužícími jako základ originálního myšlení nebo výzkumu a budou schopni kritického uvědomování si znalostí 
v tomto oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi. Absolventi dále získají speciální dovednosti požadované při řešení 
problémů ve výzkumu nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí 
manažerské ekonomie. Absolventi studijního programu budou v souladu s EQF 7 také schopni řídit a transformovat 
pracovní nebo studijní kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy, a nést 
odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům nebo za posuzování strategických výkonů týmů. 

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Manažerská ekonomie se uplatní jako: 

 •  korporátní manažer, zejména fi nanční a projektový manažer na úrovni strategického řízení,
 •  manažer v mezinárodních a nadnárodních korporacích na střední a vrcholové úrovni,
 •  manažer v neziskovém sektoru, ve veřejném sektoru na střední a vrcholové úrovni,
 •  podnikatel.

 Vysoká škola PRIGO

8 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM | 
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA (Ing.)

Absolvent dvouletého navazujícího programu Hospodářská politika a správa 
se uplatní jako samostatný ekonomický odborník a analytik, schopný provádět 
národohospodářské analýzy pokročilými statistickými a ekonometrickými 
metodami, přičemž bude schopen zohlednit širší makroekonomické souvislosti 
a zákonitosti socio-ekonomického vývoje společnosti. Dalším uplatněním 
absolventů studijního programu jsou pozice na úrovni středního a vrcholového 
managementu jak v institucích veřejné správy, tak v soukromém sektoru, 
kde jsou mimo jiné schopni vést tým, včetně týmu s mezinárodním složením. 
Absolvent se může uplatnit rovněž na pozici projektového manažera jak 
v soukromém, tak veřejném sektoru, kde je schopen zpracovávat a hodnotit 
žádosti o dotace. Na všech pracovních pozicích absolventi využijí jazykové 
kompetence, získané v průběhu studia díky přednáškám zahraničních 
pedagogů, práci s cizojazyčnou literaturou či prostřednictvím zahraniční stáže 
nebo volby ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská 
politika a správa se uplatní jako odborný analytik či manažer v těchto typech 
institucí a organizací:

 •  bankovnictví a pojišťovnictví (centrální banka, komerční banky, 
pojišťovny a další fi nanční instituce),

 • orgány institucí EU a jiných mezinárodních organizací,
 •  veřejná správa a neziskový sektor (ústřední orgány státní správy 

a samospráva, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, 
fi nanční úřady, statistické úřady apod., nestátní neziskové 
organizace),

 •  fi rmy v rámci soukromé sféry (podniky působící ve všech 
odvětvích, kde se absolventi uplatní jak na pozici odborných 
ekonomických analytiků, tak ve středním a vrcholovém 
managementu).

…i náš nejvíce citovaný a světově 
uznávaný výzkumný pracovník si 

občas otevře odbornou publikaci 
z naší univerzitní knihovny. Především 

však využívá širokou nabídku 
elektronických databází…



www.vs-prigo.cz
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ŠKOLNÉ A STIPENDIUM
Pro studenty, přijaté na základě druhého kola nebo následují-
cích kol přijímacího řízení, je standardní školné ve výši 
9 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 900 Kč ročně 
v případě jednorázové splátky.

Studenti mohou čerpat stipendium ze sociálního programu pro 
talentované studenty. V žádosti o poskytnutí tohoto stipendia 
je nutné prokázat mimořádný talent, a to na základě výsledků 
přijímacího řízení a doložit tíživou sociálně-ekonomickou 
situaci. 

Akce pro studium bez školného, kterou čerpali studenti přijatí 
na základě prvního kola přijímacího řízení, již byla ukončena.

Studenti mohou obdržet další prospěchová nebo vědecká 
stipendia. 

Zároveň od nás bezplatně získají moderní vybavení včetně 
iPadu, který mohou využít nejen ve škole, ale i ve svém volném 
čase.

…úsměv našeho studenta je jasným dokladem toho, 
že díky stipendijnímu programu 

se může plně soustředit na své studium…



Na chod a kvalitu výuky na naší vysoké škole dohlíží Vědecká rada Vysoké školy PRIGO.

INTERNÍ ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY PRIGO

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.  předseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.  místopředsedkyně
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.  
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.  
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.  
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.  
Ing. Emil Adámek, Ph.D.  
JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. et Ph.D.  
Ing. Rudolf Macek, Ph.D., MBA  
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D.  
JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. 
Ing. Lenka Fabíková 

EXTERNÍ ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY PRIGO
ZAHRANIČÍ

Szilard Benk, M.A., Ph.D.   Mezinárodní měnový fond, USA
doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M.  Fakulta mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
prof. Imre Fertö, M.A., Ph.D. et Ph.D., Dsc.  Maďarská akademie věd, Maďarsko
prof. Yusuke Matsuzawa, D.D.S., Ph.D.  Faculty of Service Management, Bunri University of Hospitality, Japonsko
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.   Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Dr. Jože Mencinger, Ph.D.   Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko
Ing. Karol Morvay, PhD.    Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.   Ekonomická fakulta TU v Košicích, Slovensko

EXTERNÍ ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY PRIGO
ČESKÁ REPUBLIKA

Ing. Josef Bělica, MBA    Statutární město Havířov, primátor
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.   Fakulta právních a správních studií Vysoké školy fi nanční a správní
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.   Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.   Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.    Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava
doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.   Filozofi cká fakulta Univerzity Hradec Králové
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.   Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Ing. Petr Machej    Okresní Hospodářská komora, Karviná
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.   Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.   Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.   Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.   Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě
prof. Ing. Milan Žák, CSc.   Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

 Vysoká škola PRIGO

VĚDECKÁ RADA VŠ PRIGO
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MEZINÁRODNÍ EVALUAČNÍ PANEL
Na rozvoj vědecké činnosti dohlíží Mezinárodní evaluační panel.

PŘEDSEDA
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.  Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

ČLENOVÉ
prof. Dr. Max Gillman   University of Missouri, St. Louis, USA
prof. dr hab. Zenon Jasiński  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko
doc. Dr. René Böheim, Ph.D.  Johannes Kepler University Linz, Rakousko
doc. Patrizia Gazzola   Università degli Studi dell’Insubria, Itálie
Dr Sławomir Śliwa   Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polsko

JSME EXCELENTNÍ VÝZKUMNOU ORGANIZACÍ
Realizujeme excelentní výzkum. Podle posledního ofi cální-
ho hodnocení Rady (vlády) pro výzkum, vývoj a inovace 
(RVVI) jsme v oblasti excelence výzkumu v oboru námi 
nabízených studijních programů v přínosu k poznání 
na druhém místě spolu s Univerzitou Karlovou v Praze 
a Masarykovou univerzitou v Brně a nejlepší v Moravsko-
slezském kraji.

www.vs-prigo.cz
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POŘADÍ UNIVERZIT V ČR
Počet hodnocení vědní 
oblasti - dle Social Sciences

…jsme vybaveni nejen iPady 
pro každého studenta, 

ale také moderními PC učebnami…



Studenti, kteří nastoupí ke studiu v našich bakalářských 
studijních programech, budou mít možnost absolvovat 
unikátní program celoživotního vzdělávání Competences for 
Master’s Degree. V tomto programu jsou studenti systema-
ticky připravováni na studium v magisterských programech 
(Master’s Degree) prestižních univerzit ve Velké Británii, USA 
a dalších zemích, na kterých mohou pokračovat ve studiu po 
úspěšném absolvování bakalářského studia u nás.

Tento program je určen pro talentované a zejména motivo-
vané studenty z České republiky, kteří chtějí získat kvalitní 
zahraniční vzdělání a s tím spojenou jistotu zaměstnání na 
prestižních pozicích.

Zahraniční magisterské studium, zejména na univerzitách ve 
Velké Británii a USA, trvá zpravidla dva roky, v některých 
případech pouze jeden rok. Přijímací řízení je specifi cké, 
ale na většinu jeho relevantních součástí se dá velmi dobře 
připravit. Příprava na Vysoké škole PRIGO probíhá ve dvou 
rovinách. Především jde o styl výuky na naší vysoké škole, 
která se v rámci zákonných možností soustřeďuje na používá-

ní moderních metod výuky srovnatelných právě s prestižními 
zahraničními univerzitami.

Ve druhé rovině studentům nabízíme účast v unikátním 
programu Competences for Master’s Degree (CMD), který 
jsme připravili tak, aby studenty nad rámec studia v akredito-
vaných bakalářských programech systematicky připravoval 
na přijímací řízení a studium v prestižních magisterských 
programech zahraničních univerzit. V rámci tohoto programu 
studenty vedeme k dobrovolnickým a mimoškolním aktivitám, 
neboť právě účast na těchto aktivitách bývá zahraničními 
univerzitami v procesu přijímacího řízení vyžadována. 
Jako jedna z mála v ČR se Vysoká škola PRIGO účastní 
prestižního anglického programu vévody z Edinburghu 
(DofE). Naši studenti se pak v rámci programu CMD budou 
setkávat s úspěšnými absolventy zahraničních univerzit, jako 
jsou například University of Oxford, University of Camb-
ridge nebo Harvard University. Náplní tohoto programu je 
také návštěva zmíněných prestižních škol a setkání s jejich 
studenty či pedagogy.

PŘÍPRAVA NA MAGISTERSKÉ 
STUDIUM V ZAHRANIČÍ CMD

 Vysoká škola PRIGO
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…chytře a zábavnou, ale účinnou formou 
Vás připravíme také na další studia v zahraničí…



SPOLUPRACUJÍCÍ 
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY

University of Nebraska at Kearney, Kearney, USA

University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie

London South Bank University, London, Velká Británie

University of Lincoln, Lincoln, Velká Británie

Korea University Sejong Campus, Sejong City, Korea

National Taipei University of Education, Taipei, Tchaj-wan

Nantong University, Nantong, Čína

Sichuan Vocational and Technical College, Suining, Čína

TED University, Ankara, Turecko

HITIT University, Korum, Turecko

Karabük University, Karabük, Turecko

University of Applied Sciences for Police and Public 
Administration in North Rhine-Westphalia, Köln, Německo

Lusophone University of Humanities and Technologies, 
Lisboa, Portugalsko

University of Málaga, Malaga, Španělsko

Abat Oliba CEU University, Barcelona, Španělsko

Institute of Llançà, Llançà, Španělsko

University of Insubria, Varese, Itálie

University of Dubrovnik, Dubrovnik, Chorvatsko

University of Maribor, Maribor, Slovinsko

University of Debrecen, Debrecen, Maďarsko

University of Bucharest, București, Rumunsko

Kazimieras Simonavičius University, Vilnius, Litva

College of Business Administration, Riga, Lotyšsko

Tha Academy of Management and Administration 
in Opole, Opole, Polsko

Opole University of Technology, Opole, Polsko

University of Opole, Opole, Polsko

University of Wroclaw, Wroclaw, Polsko

Calisia University – Kalisz, Kalisz, Polsko

University of Social Sciences, Łódź, Polsko

University of Presov, Prešov, Slovensko

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 
Trnava, Slovensko
Alexander Dubček University of Trenčín, 
Trenčín, Slovensko
Bratislava University of Economics and Management, 
Bratislava, Slovensko

Matej Bel University in Banská Bystrica, 
Banská Bystrica, Slovensko

www.vs-prigo.cz
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…výuka u nás probíhá vždy 
v mezinárodním prostředí…



 Vysoká škola PRIGO

POBOČKA 
ČESKÉ SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ

Ing. Emil Adámek, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.

Ing. Martin Murín, Ph.D.
Ing. Veronika Nálepová, Ph.D

Česká společnost ekonomická (ČSE) se sídlem v Praze je 
nejvýznamnější zájmová ekonomická organizace u nás. 
Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci 
ekonomie za pomocí odborných přednášek i stipendijní 

činnosti. Vysoká škola PRIGO garantuje působení ČSE 
v rámci havířovské pobočky. Významně se tak účastníme 
univerzitní i praktické interakce v ekonomické oblasti.

ČLENOVÉ 
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…často se setkáváme i v naší aule – třeba když k nám 
 zavítá špičkový zahraniční expert nebo při imatrikulacích a promocích…



www.vs-prigo.cz

PRIORITYGO
Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, 
který je chráněn ochrannou známkou. Snažíme se 
rozvíjet osobnosti našich žáků, studentů a pedagogů, a to 
kombinací individualizace výuky a moderních didaktických 
metod. Školy PRIGO se zaměřují nejen na teoretickou 
výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů 
v budoucím životě. Důraz je kladen na kulturní tradice 
a hodnoty vzdělávání v našem prostoru a zejména na 
vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických 
schopností před formalizovaným dosažením kvalifi kačního 
rámce.

01.  Škola pro život, jaký bude
MÁME VIZI

02.  Rozvoj osobnosti 
MÁME MISI

03.  Kritické myšlení
NEBOJÍME SE POUŽÍVAT 
VLASTNÍ ROZUM

04.  Individualizace
JSME JEDINEČNÍ

05.  Mentoring 
MEZIGENERAČNĚ SE UČÍME

06.  Projektový přístup 
PODPORUJEME ZODPOVĚDNOST 
A TÝMOVOU PRÁCI

07.  Chytrá škola
JSME MODERNÍ

08.  Internacionalizace 
UČÍME SE OD NEJLEPŠÍCH

09.   Etika
RESPEKTUJEME TRADIČNÍ HODNOTY

10.  Udržitelnost 
JSME LIDÉ

S celým unikátním a ochrannou známkou 
chráněným přístupem PriorityGO se můžete 
seznámit na www.prigo.cz/prioritygo.
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DANUBE
DANUBE je mezinárodní vědecký časopis, který vychází z tradice humanitně zaměřeného periodika 
stejného názvu, které bylo poprvé vydáno ve Vídni již v roce 1923. Tak jako řeka Dunaj spojuje jednotlivá 
Evropská města, tak časopis DANUBE vytváří síť vazeb mezi evropskými vědecko-výzkumnými pracovníky, 
kteří se věnují společenským a humanitním vědám. Časopis uveřejňuje také příspěvky autorů z jiných zemí, 
pakliže respektují jeho cíle a zaměření. DANUBE je vydáván renomovaným vydavatelstvím De Gruyter, 
které má téměř 270letou historii. Od roku 2021 pak časopis vydává společně s Vysokou školou PRIGO. 
DANUBE vychází v tištěné podobě, ale zejména také jako otevřený zdroj, který je indexován v mnoha 
světově uznávaných citačních databázích, včetně databáze Scopus, kde je veden od roku 2010.

KONFERENCE
Mezinárodní vědecká konference „Hospodářská politika“ 
navazuje na dlouhou tradici konferencí pořádaných 
v Moravskoslezském kraji s podtituly „Ekonomické 
a sociální výzvy evropské ekonomiky“, „Hospodářská 
politika v globálním prostředí“, „Hospodářská politika 
v členských zemích EU“, „Hospodářská politika a nové 
členské země EU“ a „Hospodářská politika a tranzitivní 
ekonomiky“. Konference se koná každoročně v prostředí 
Moravskoslezských Beskyd a účastní se jí odborníci z oblasti 
ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, 
politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České 
republiky, ale i ze zahraničí. 

Konference se jako hlavní řečníci pravidelně účastní 
významní odborníci, jako jsou Helena Horská, Aleš Michl, 
Jakub Seidler nebo Petr Dufek. Vystupovali zde také Václav 
Klaus, Jan Švejnar, Miroslav Singer a řada dalších.

V roce 2023 se bude konference konat v hotelu Bartoš 
ve Frenštátě pod Radhoštěm v termínu 5. - 7. září 
2023. Konferenci pořádá Vysoká škola PRIGO.

KONTAKTY
Vysoká škola PRIGO
Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

GSM: +420 603 365 984

e-mail: vs@prigo.cz
www.vs-prigo.cz

VOLEJTE ZDARMA 
800 800 404

…mezi vyučovacími hodinami si zajedeme na našich 
školních kolech do pubu nebo třeba využijeme školní 

kavárnu, popřípadě školní posilovnu…každý rád relaxuje 
a přemýšlí v jiném prostředí…

…ještě si pořád myslíte, že to u nás funguje stejně jako na ostatních univerzitách, 
které jsou všechny stejné a nikdo si Vás tam stejně pořádně nepamatuje? 

Koho jste na fotkách viděli? Zuzku, Pavla, Jaroslava, Sabinu, Dmitriye, Anežku a jejich další kolegy a studenty.


