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Zpráva je pravidelnou hodnotící zprávou podle článku 23 odst. 1 písm. k) Pravidel 
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.  

Zprávu schválila Rada pro vnitřní hodnocení VŠE dne 12. prosince 2017. 
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Hlavní závěry: 

V roce 2016 a uplynulé části roku letošního (2017) bylo dosaženo hmatatelných výsledků při plnění Strategického 
záměru VŠE 2016–2020 v oblasti rozvoje infrastruktury. Ze sledovaných priorit  
• Byla úspěšně zahájena výměna strukturované́ kabeláže v Nové budově̌ VŠE.  
• Bylo zajištěno bezchybné propojení areálů̊ VŠE, rozpočtové možnosti však nedovolily obnovit stárnoucí prvky 

záložních mikrovlnných tras.  
• Byla zajištěna výpočetní ́kapacita virtuálních serverů tak, aby pokrývala základní požadavky pro 

provozuschopnost hlavních informačních systémů školy.  
• Funkcionalita Office 365 pokryla většinu požadavků pro využití tohoto systému na pracovištích VŠE (intranet). 
• Škola se zařadila mezi účastníky centralizovaného rozvojového projektu, který napomůže implementovat na VŠE 

základní požadavky směrnice GDPR (popřípadě i národní ́legislativy, bude-li přijata). 
• Navzdory rostoucí agresivitě v kybernetickém prostředí a množícím se útokům po internetu nebyla zásadně 

ohrožena data informačních systémů̊.  
Plnění Strategického záměru VŠE 2016–2020 v oblasti rozvoje infrastruktury bylo úspěšně nastartováno. Všech 
cílů pro období strategického záměru pochopitelně dosaženo nebylo, ani nemohlo být - nicméně dosažené 
výsledky alikvótní odpovídají relaci uplynulého a plánovacího období.  
 

Navržená opatření: 

Pokračovat v plnění Strategického záměru VŠE 2016–2020 v oblasti rozvoje infrastruktury: udržovat úroveň a rozvoj 
informačních, komunikačních a audiovizuálních technologií na úrovni odpovídající moderním trendům, včetně údržby 
a rozvoje informačních systémů školy a elektronizace dalších agend včetně systémů spisové a archivní služby, 
konkrétně: 
• Pokračovat ve výměně strukturované́ kabeláže v Nové budově̌ VŠE.  
• Upgradovat mikrovlnné́ spoje za účelem záložního propojení areálů̊ VŠE.  
• Zvýšit výpočetní ́kapacitu virtuálních serverů, dle rozpočtových možností.  
• Pokračovat v rozšiřování využívání Office 365 na pracovištích VŠE (intranet). 
• Implementovat na VŠE základní ́požadavky směrnice GDPR (popřípadě i národní ́legislativy, bude-li přijata), včetně̌ 

zabezpečení dat informačních systémů̊.  
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