Dějiny školy
• Dnešní Vysoká škola ekonomická (Wirtschaftsuniversität) ve

Vídni – vznik v roce 1898 jako Exportakademie, a to
z rozhodnutí c. k. ministerstva kultu a vyučování
• V roce 1919 – přejmenována na Hochschule für Welthandel –
tento název vydržel až do roku 1975, kdy škola dostala dnešní
jmého – Wirtschaftsuniversität Wien
• Výuka po roce 1919 obnášela 6 semestrů – první dva semestry
– výuka základních hospodářských vědeckých disciplín, zbylé
čtyři – výuka mezinárodního obchodu a bankovnictví
• Absolventi – zisk titulu Diplom-Kaufmann – obdoba inženýra
ekonomie; od roku 1930 možnost zisku titulu doktor
hospodářských věd

První rok projektu
• Pečlivá heuristická činnost týkající se dějin a činnosti
rakouské vysoké školy ekonomické (Hochschule für
Welthandel) v období vymezeném grantovým projektem
• Zjištění – nová zásadní práce o škole není, většinou se
jedná o starší práce, zaměřené např. na absolventy školy,
na dějiny budov, kde se učilo, popřípadě na prezentaci
vybraných studijních plánů
• Ve dnech 20.–24. října 2014 vykonána pracovní cesta do
Vídně, kde proběhlo studium a kopírování příslušné
odborné literatury k tématu Hochschule für Welthandel.
Jednalo se např. o tituly:

Tituly – příklady
• DAWID, E. – MOSSER, A., Spondeo. Die Absolventen der k.k.
Exportakademie, der Hochschule für Welthandel und der
Wirtschaftsuniversität Wien, Wien 2000.
• Wirtschaftsuniversität Wien: (Hochschule für Welthandel), Wien
1987.
• HLAWENICZKA, K., Hochschule für Welthandel,
Wirtschaftsuniversität Wien: Grundlagen und Projektstudie, Wien
1973.
• 70 Jahre Hochschule für Welthandel in Wien. Tradition und
Zukunft, Wien 1969.
• BAUER, W., Hochschule für Welthandel in Wien: eine empirische
Untersuchung über Absolventen dieser Hochschule, Wien 1975.
• NEUBERGER, M., Die Hochschule für Welthandel: Stand vom
Wintersemester 1953/54, Wien 1954.
• BRUSATTI, A. (Hrsg.): 100 Jahre im Dienste der Wirtschaft – 100
Jahre Wirtschaftsuniversität Wien, Wien 1998.

Archiv školy
• Podniknut pokus bádat v archivu, ale jeho správce

Privatdozent Johannes Koll na začátku září 2014
odpověděl, že to do konce roku není možné, archiv je
nyní neuspořádaný. Přesnější informace budou po

novém roce.

Děkuji za pozornost!

