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Úvod
Po dokončení bakalářského programu na IES v roce 2015 jsem v červenci 2016 absolvoval
magisterský program MSc in Finance na London School of Economics and Political Science (LSE).
Touto formou bych se chtěl podělit o své zkušenosti a zážitky, které jsem při studiu získal, jakož i o
informace o průběhu přijímacího řízení či výuce samotné. Doufám, že tento krátký text alespoň
trochu pomůže těm, kteří se na studium v zahraničí chystají nebo o něm uvažují.

Přijímací řízení
Studovat alespoň část svého vysokoškolského života v zahraničí jsem plánoval prakticky od půlky
osmiletého gymnázia. Poměrně dlouho jsem ale neměl vybranou žádnou konkrétní školu ani obor (v
rámci ekonomie a financí). Že bych se chtěl spíše věnovat financím než ekonomii, jsem usoudil zhruba
v půlce druhého ročníku na IES, kdy mě více bavily právě předměty „finančního typu“ jako Financial
Management. Konkrétní kroky pro studium v zahraničí jsem ale podnikal mnohem později než někteří
mí spolužáci – shánět informace o školách, které by mě zajímaly, jsem začal někdy během letních
prázdnin v roce 2014, tedy o něco málo více než rok dopředu před mým plánovaným nástupem na
magisterské studium. Prakticky všechny školy, které mne zaujaly, vyžadovaly jako nutno podmínku
pro přijetí složení zkoušky z angličtiny, a to buď TOEFL (původem americká), nebo IELTS (původem
britská). Rozhodl jsem se pro druhou jmenovanou, kterou jsem absolvoval se slušným skóre
v listopadu 2014. Teprve poté jsem začal opravdu vážně plánovat a vybírat školy, na které se budu
hlásit – nakonec to byly LSE, Erasmus University of Rotterdam, Stockholm School of Economics a
Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business). První tři jmenované
požadovaly kromě anglického certifikátu také zkoušku GMAT, čtvrtá jí uváděla jako nepovinnou, leč
doporučenou. Na tomto místě je asi potřeba dodat, že zpětně bych s celým aplikačním procesem
začal dřív – připravit se na GMAT nějakou dobu trvá, já jsem tuto zkoušku skládal až v lednu 2015 a
vzápětí poslal přihlášky na všechny zmíněné školy. Na LSE šlo nicméně podávat přihlášky jen asi do
února a to ještě s tím, že se škola snažila naplnit jisté procento třídy co nejdřív, je tedy na místě podat
přihlášku brzo, tj. již v říjnu či listopadu.
Na LSE bylo kromě jazykové zkoušky a GMAT zapotřebí také doporučení od dvou vyučujících a 1500
slov dlouhý motivační dopis. Především na dopise je určitě vhodné dát si záležet a být hodně
konkrétní co se týče Vašich důvodů pro volbu daného oboru. Kromě nastudování si detailů o
předmětech a jejich vyučujících je dobré zmínit se, jak byste chtěli nabyté vědomosti konkrétně
využít, tj. co plánujete po absolvování školy a jak Vám vybraný obor zapadá do Vaší „kariérní
mozaiky“. Nikdo pochopitelně již nebude zkoumat, jestli Vaše kroky po škole opravdu kopírovaly
obsah motivačního dopisu, je ale dobré mít při posílání přihlášek nějaké kariérní plány a pokusit se do
nich konkrétně zasadit Vámi vybraný obor s velkou mírou detailnosti.
Po uplynutí asi osmi týdnů od podání přihlášky mi v březnu 2015 přišel dopis o přijetí na LSE a začala
běžet měsíční doba, do kdy bylo nutné složit depozit školného ve výši 2500 liber. Je tedy nezbytné
mít zajištěné jisté procento financí již poměrně dlouhou dobu dopředu před samotným začátkem
studia.

Organizace roku a předměty
Akademický rok na LSE je rozdělen do tří trimestrů, první trvá od konce září do začátku prosince,
druhý od začátku ledna do konce března a třetí od konce dubna do zhruba půlky června. Studenti

některých magisterských oborů píší dizertaci až po skončení třetího trimestru během letních
prázdnin, v našem případě se však odevzdávala již s koncem třetího trimestru. Během studia oboru
MSc in Finance student absolvuje dohromady šest studijních modulů za celkem 4 jednotky (analogie
kreditového systému), první dva moduly jsou stejné pro všechny studenty oboru a jsou to Corporate
Finance a Asset Markets, oba za jednu jednotku - výuka těchto dvou modulů probíhá v prvním
trimestru a v jeho první polovině se prakticky jedná o základy v obou oblastech. Od druhé poloviny
trimestru se začínají objevovat pokročilejší koncepty. Studium je velmi intenzivní a rozhodně nekončí
přednáškou ve škole – prakticky na každou hodinu je nutné se dopředu připravit, ať už se jedná o
čtení materiálů, práci na domácích úkolech či na nejrůznějších aplikacích učiva ve smyslu case
studies. Paralelně se studijními povinnostmi většina studentů pracuje také na motivačních dopisech a
vylepšování životopisu – v Londýně je potřeba se již na podzim hlásit na pracovní pozice s nástupem
na podzim dalšího roku Deadliny většinou bývají v říjnu či listopadu, výjimkami ale nejsou ale ani
zářijová data, tedy celý rok před plánovaným nástupem do zaměstnání. Pro mě osobně tak nejtěžším
obdobím na LSE nebylo období zkouškové, ale právě první polovina prvního semestru, kdy jsem se
kromě školy intenzivně věnoval i práci na přihláškách do zaměstnání. Prakticky všechny víkendy jsem
tak trávil v knihovně, protože během týdne nebylo možné stihnout zkombinovat obě činnosti.
Ve druhém trimestru si student vybírá další čtyři moduly z osmi možností: Fixed Income Securities
and Credit Markets , Topics in Portfolio Management, Mergers, Buyouts and Corporate
Restructurings, Financial Engineering, Risk Management in Financial Markets, Corporate Investment
and Financial Policy, Corporate Finance Theory a International Finance. Já jsem zvolil první čtyři
zmíněné. Všechny předměty navazují buď na Corporate Finance, nebo na Asset Markets, je tak
každého volba, kterým z těchto dvou směrů se bude ubírat. Fixed Income a především Financial
Engineering jsou předměty hodně kvantitativní – určitě se hodí matematický dril z IES – Mergers,
Buyouts and Corporate Restructurings je naopak předmět spíše kvalitativního charakteru s občasným
finančním modelováním v Excelu. Značné procento lidí při výběru předmětů pro druhý trimestr již má
nějakou pracovní nabídku, a tak může volit předměty vhodné pro budoucí práci. Druhý trimestr je
volnější především kvůli tomu, že se každý věnuje hlavně škole a jen občas vyrazí na pracovní
pohovor, odpadá tak monotónní tvorba motivačních dopisů a práce na životopise. V půlce trimestru
je také nutné nahlásit předmět, ve kterém student zamýšlí psát dizertaci – pro náš obor platilo, že
dizertace nahrazovala zkoušku v daném předmětu. Já jsem zvolil Financial Engineering, neb jsem
chtěl psát dizertaci spíše technického charakteru založenou na nějaké kvantitativní analýze – IES
v tomto směru poskytuje opravdu dobrý základ. Obecně je potřeba říct, že v porovnání se spolužáky
jsem byl nadprůměrně připraven na „matematické“ předměty, na druhou stranu třeba práce na case
studies pro mě byla do té doby téměř neznámá a musel jsem se spoustu věcí naučit.
Ve třetím trimestru se student připravuje na zkoušky, které pro všechny předměty probíhají od
poloviny května do začátku června včetně předmětů, které se vyučují v prvním trimestru, a píše
dizertaci. Na LSE je dizertace stylem odlišná od české diplomové práce: v našem případě byla dlouhá
jen asi 6000 slov, o to více je ale student nucen pečlivě volit slova, vyhýbat se zbytečným frázím a
každý odstavec využít opravdu naplno a účelně. Ač to tak vzhledem k délce práce nemusí vypadat, je
dobré začít s psaním brzo – s vedoucím práce jsme měli každý jen jedno až dvě setkání, a tak
studentům v zásadě nikdo rady a doporučení nedává, vše si musí nastudovat sami. Vedoucí také práci
před odevzdáním zpravidla nečte.
Zhruba v půli května začíná zkouškové období, v našem oboru probíhaly všechny zkoušky písemnou
formou. Zkoušky testují porozumění učiva, v podstatě není potřeba učit se stohy materiálů
nazpaměť, je ale nutné chápat souvislosti i nad rámec obsahu přednášek. Každá zkouška je také
poměrně dlouhá, pod tři hodiny se zpravidla nedostanete. Zkouškové období v našem případě

končilo odevzdáním dizertace zhruba v půlce června, na výsledky jak zkoušek, tak dizertace ale bylo
nutné počkat až do druhého týdne července, zhruba za další týden pak následovala slavností
promoce a oficiální zakončení studia.

Celkové hodnocení
Celkově své studium na LSE hodnotím velmi kladně, z oblasti financí jsem se pochopitelně naučil
spoustu nového, ale také jen samotný pobyt v Londýně pro mě byl skvělou zkušeností. LSE také
organizuje každý den několik přednášek/diskuzí s osobnostmi z nejrůznějších oborů, takže studenti
mají příležitost rozšířit své obzory ve všech směrech. Skvělou součástí mého kurzu byla také častá
setkání absolventů se současnými studenty, která mnohdy probíhala velmi neformálně, jejichž
prostřednictvím bylo možné nahlédnout do profesního světa a jež poskytují výborný zdroj informací a
kontaktů pro budoucnost.

V případě dotazů ohledně MSc in Finance, LSE či studia v Londýně obecně mě neváhejte kontaktovat
na polach.honza@gmail.com.

