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Úvod
Předkládaná Průběžná zpráva o plnění institucionálního plánu v roce 2017 představuje aktivity
financované v roce 2017 z prostředků tříletého Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–
2018. Ke každé části jsou za rok 2017 stručně zachyceny aktivity realizované v tomto roce.
Přílohami Průběžné zprávy jsou přehled čerpání finančních prostředků v členění dle kapitol
institucionálního plánu a přehled plnění indikátorů institucionálního plánu.
Seznam použitých zkratek
AACSB
APP
AS VŠE
AV ČR
CIKS
CPD
CŽV
EFMD
EQUIS
EPAS
FFÚ
FIS
FM
FMV
FPH
GAČR
H2020

Association to Advance
Collegiate Schools of Business
Akademická psychologická
poradna
Akademický senát Vysoké školy
ekonomické v Praze
Akademie věd ČR
Centrum informačních a
knihovnických služeb
Centrum pro dějiny
Celoživotní vzdělávání
European Foundation for
Management Development
European Quality Improvement
System
EFMD Programme Accreditation
System
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta managementu
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Grantová agentura ČR
Horizon 2020

HR
InSIS
IS
IS HAP
iSER
MBA
MŠMT
NF
OP VVV
OVV
PE
PEP
PR
RPC
SHS
SZŘ
TAČR
VŠE

Human Resources
Integrovaný studijní informační
systém
Informační systém
Informační systém pro hodnocení
akademických pracovníků
Initial Self Evaluation Report
Master of Business
Administration
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Národohospodářská fakulta
Operační program Výzkum,
vývoj, vzdělávání
Oddělení vědy a výzkumu
Politická ekonomie
Prague Economic Papers
Public Relations
Rozvojové a poradenské centrum
Středisko handicapovaných
studentů
Studijní a zkušební řád
Technologická agentura ČR
Vysoká škola ekonomická v Praze

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů
1.1 Hodnocení a zajištění kvality, sběr dat
Realizované aktivity v roce 2017:
• Projednán a schválen návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností VŠE (dále jen „Pravidla systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality na VŠE“).
• Zpracována Zpráva o vnitřním hodnocení kvality VŠE, projednána ve VR VŠE
a předložena do AS VŠE.
• Zpracovány pravidelné hodnotící zprávy dle Pravidel systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality na VŠE (12 zpráv).
Odpovědná osoba: prorektor pro strategii

1.2 Podpora personálního rozvoje (vč. UMŠ)
Realizované aktivity v roce 2017:
• Realizováno interní vzdělávání zaměstnanců VŠE (kurzy.vse.cz) v letním i zimním
semestru.
• Uhrazeno členství v domácích i zahraničních organizacích.
• Finančně podpořena činnost Univerzitní mateřské školy.
• Diskutovány možnosti většího propojení systémů InSIS a IS HAP.
Odpovědná osoba: prorektor pro strategii

1.3 Sportovní kurzy pro zaměstnance a jejich děti
Realizované aktivity v roce 2017:
• Realizovány pravidelné pohybové aktivity pro zaměstnance (posilování, fitness,
funkční kruhový trénink, relaxační cvičení). Zaměstnancům VŠE jsou poskytovány
slevy z nájmu na všechny sporty v areálu Třebešín a na vybrané služby relaxačního
centra. Zaměstnanci mají možnost vstupu do některého z oddílů VŠTJ Ekonom.
• Uskutečněny dva lyžařské sportovní pobyty pro rodiče s dětmi v objektech Mariánská
a Nicov. V areálu Dobronice proběhly tři týdenní rekreace se sportovním programem
pro zaměstnance a rodinné příslušníky a tři sportovní týdenní pobyty pro absolventy.
• Realizovány dva sportovní tábory pro děti zaměstnanců: jeden příměstský v areálu VŠE
Na Třebešíně a jeden pobytový v Krušných horách.
Odpovědná osoba: ředitel CTVS

1.4 Rozvoj InSIS a Office 365
Realizované aktivity v roce 2017:
• Realizována školení pracovníků Výpočetního centra, fakult a některých rektorátních
pracovišť.
• Zavedeny nové funkcionality systémů InSIS a Office 365 (včetně platformy
SharePoint), tyto nové funkcionality byly postupně propojovány s ostatními systémy
VŠE.
• Průběžně byla poskytována technická podpora fakultám a celoškolním pracovištím při
rozvoji platformy SharePoint.

•
•
•
•

Čerpány objednané servisní a poradenské hodiny v souvislosti s požadavky fakult na
možnost rozšíření funkčnosti systému a jeho propojení s ostatními informačními
systémy VŠE.
Dokončena platforma intranetu (SharePoint) pro vedení VŠE a kolegium rektorky.
Provedena úprava podwebu SharePoint (knihovny dokumentů) pro potřeby RPC
a xPORT.
Realizován rezervační systém v SharePoint pro potřeby studentského tajemníka
k zajištění akcí studentských spolků na VŠE.

Odpovědná osoba: prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy

1.5 Příprava mezinárodních akreditací
Realizované aktivity v roce 2017:
• V březnu 2017 získala FPH mezinárodní akreditaci EQUIS na období 3 let.
• Od ledna probíhaly intenzivní přípravné práce na institucionální akreditaci AACSB.
Byla provedena podrobná analýza obsahu (business content) všech studijních oborů,
a vzhledem ke společnému základu na bakalářských studijních oborech a systému
vedlejších specializací na navazujícím magisterském studiu bylo rozhodnuto o rozšíření
akreditace pro všechny fakulty VŠE (oproti původnímu předpokladu byly do akreditace
zařazeny i FIS a NF). Mentorce prof. Stephanie Morgan byl zaslán podrobný seznam
všech vybraných studijních oborů v anglickém jazyce.
• V květnu 2017 proběhla druhá návštěva mentorky AACSB prof. Stephanie Morgan na
VŠE. Během návštěvy bylo mentorkou odsouhlaseno rozšíření akreditace
a prodiskutovány akreditační standardy.
• Intenzivní účast na školeních pořádaných AACSB a EFMD. Na akreditačním semináři
AACSB ve Vídni byli proškoleni rektorka, děkani FPH a NF, proděkan FMV
a proděkan FM a zástupce FFÚ. Dalšího semináře ve Slovinsku se zúčastnili 2 zástupci
VŠE (FMV a FPH) a semináře v Portugalsku se zúčastnil proděkan FPH a zástupce FIS.
Dvou školení EFMD v Bruselu se zúčastnili prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy,
proděkan FPH a projektová manažerka FPH. Projektový manažer pro akreditaci
AACSB se zúčastnil výroční konference v USA.
• Vypracována první verze sebehodnotící zprávy iSER (15 kapitol = standardů, 140 stran)
pro institucionální akreditaci AACSB.
• Aktualizována data v DataDirect informačním systému AACSB.
• Proběhly intenzivní přípravné práce na sebehodnotící zprávě pro reakareditaci EPAS na
FMV pro obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European
Business Realities, vypracována sebehodnotící zpráva EPAS FMV a odeslána
akreditační komisi EFMD.
• Peer-review hodnocení EPAS proběhlo na FMV od 28. do 30. listopadu 2017. Zpětná
vazba od komise byla pozitivní včetně návrhu na udělení akreditace na maximální
období 5 let.
Odpovědná osoba: rektorka

1.6 Poskytování tvůrčího volna
Realizované aktivity v roce 2017:
• Poskytnuta podpora pro čerpání tvůrčího volna třem pracovníkům. Dva pracovníci
čerpali tvůrčí volno pro dokončení splnění klíčových požadavků nutných pro zahájení
habilitačního řízení, jeden pracovník byl podpořen v rámci dlouhodobějšího výjezdu do
zahraničí. Závěrečné zprávy o splnění cílů tvůrčího volna byly předloženy a hodnoceny
jako splněné.
Odpovědná osoba: prorektor pro vědu a výzkum

1.7 Rozvoj pedagogických a psychologicko-sociálních dovedností doktorandů
a mladých akademických pracovníků
Realizované aktivity v roce 2017:
• Realizován jarní a podzimní běh Kurzu pedagogických a sociálně-psychologických
dovedností
pro
doktorandy
a
akademické
pracovníky.
Realizováno
7 seminářů/workshopů i pro širší akademickou obec, a to na témata prezentací
v angličtině (2x), včetně jeho pokračování (1x), stres managementu (2x), vedení
a zpracování závěrečné práce na VŠE (1x) a hlasové a mluvní výchovy pro akademické
pracovníky (1x).
• Účastníci kurzu zpracovávali závěrečné projekty zaměřené na přípravu pro vlastní
pedagogickou praxi, k nimž jim byly poskytovány individuální konzultace nebo/i
elektronická zpětná vazba (6x individuální osobní konzultace, 18x zpětná vazba emailem).
• Aktivní účast na mezinárodní konferenci EduTeach v červenci 2017 s příspěvkem
zaměřeným na téma podpory připravenosti začínajících učitelů pro rozvoj kritického
myšlení studentů na Vysoké škole ekonomické v Praze.
• Inovovány webové stránky Akademického centra FPH VŠE, včetně částí zaměřených
na podporu začínajících akademických pracovníků.
• Do nakladatelství Oeconomia byl odevzdán rukopis kolektivu autorů druhého
aktualizovaného a rozšířeného vydání skript pro účastníky Kurzu pedagogických
a sociálně-psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky
s názvem „Rozvíjení pedagogických a sociálně psychologických dovedností“.
Odpovědná osoba: prorektor pro strategii (řešitelka projektu doc. Jarošová, FPH)

2. Diverzita a dostupnost
2.1 Implementace novely zákona o vysokých školách (nejen) v pedagogické
oblasti
Realizované aktivity v roce 2017:
• Dopracován nový Statut VŠE, Volební řád AS VŠE a Jednací řád AS VŠE, předpisy
předloženy a schváleny AS VŠE a registrovány MŠMT.
• Zpracován kvalitativně nový Studijní a zkušební řád jednotný pro všechny typy studia
a všechny studijní programy (české i zahraniční), předložen a schválen AS VŠE
a registrován MŠMT.
• Upraven Disciplinární řád pro studenty VŠE, předložen a schválen AS VŠE
a registrován MŠMT.
• Rozhodnutí generovaná InSISem uvedena do souladu se zákonem o VŠ a správním
řádem.

•
•
•
•
•

Zveřejňování závěrečných prací uvedeno do souladu se zákonem; zpracována
doporučená metodika postupu při zveřejňování, resp. odkladu zveřejňování.
Konkretizován harmonogram zpracování žádosti o institucionální akreditaci včetně
řešení problému studentů ve studijních programech s končící akreditací.
Upraveny procesy v InSISu tak, aby byly v souladu s podmínkami nového SZŘ.
Do InSISu implementována aplikace Úložiště studenta umožňující elektronické
doručování a ukládání dokumentů spojených se studiem.
Kontaktní centrum v InSISu otestováno a připraveno k využití pro účely podávání
elektronických odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku.

Odpovědná osoba: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

2.2 Optimalizace studijní neúspěšnosti
Realizované aktivity v roce 2017:
• Pokračováno v analýzách sledujících vývoj studijní neúspěšnosti v rámci studijních
oborů a rovněž zabývajících se příčinami studijní neúspěšnosti, resp. indikátory, které
jsou spojeny s vyšší mírou studijní neúspěšnosti. Analýzy průběžně konzultovány
s prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost.
• Poskytovány analýzy dle požadavků a přání děkanů fakult a prorektora pro studijní
a pedagogickou činnost.
• Do modelu doplněny nové struktury dat pro evidenci detailních výsledků přijímacích
zkoušek na navazující magisterské studium s možností jejich párování na výsledky
studia a snahou párovat na výsledky studia na bakalářském stupni, pokud je dostupné.
• Upraven multidimenzionální model zahrnující výsledky maturitních zkoušek,
přijímacích zkoušek, běžných zkoušek, státních závěrečných zkoušek a jednotlivé
faktory, které mohou ovlivňovat studijní neúspěšnost. Model rozšířen o oblasti spojené
s přijímacími zkouškami nanečisto a přijímací zkoušky na navazující magisterské
studium.
• Připraveno uživatelské rozhraní nad tímto modelem v aplikaci MS Excel, ve kterém je
možné provádět potřebné analýzy a z něhož je možné připravit na vyžádání výstupy pro
jednotlivé fakulty.
• Fakultám poskytnuty detailní výsledky jejich studentů, a to v členění na výsledky
přijímacích zkoušek nanečisto, výsledky přijímacích zkoušek a výsledky z běžných
zkoušek. Výsledky jsou pravidelně aktualizovány a poskytovány ve formě databáze
Microsoft Access.
• Hlubší a rozsáhlejší analýzy jsou nově prováděny v nástroji SPSS, který je přímo
napojen do datových zdrojů zpracovávaných řešiteli projektu v předchozích bodech.
Odpovědná osoba: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost (řešitel prof. Doucek, FIS)

2.3 Podpora nadaných studentů
Realizované aktivity v roce 2017:
• Podpora nadaných studentů je upravena v návrhu nového Stipendijního řádu, který bude
předložen do AS v první polovině roku 2018.
Odpovědná osoba: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

2.4 Podpora spolupráce se středními školami
Realizované aktivity v roce 2017:
• Děkani každé z šesti fakult disponovali částkou 100 tis. Kč a sami rozhodli, jaké fakultní
aktivity směrem ke středním školám jsou realizovány (pořádání odborných
i sportovních soutěží pro studenty SŠ, kurzů pro učitele SŠ, podpora výjezdů učitelů
a studentů do škol, příprava propagačních materiálů apod.).
Odpovědná osoba: prorektor pro strategii

2.5 Informační zdroje, informační služby
Realizované aktivity v roce 2017:
• Průběžná propagace informačních zdrojů pro celou akademickou obec i specificky pro
jednotlivé vyučované předměty.
• Výuka dovedností v oblasti informační gramotnosti jak formou volně dostupných
seminářů knihovny, tak v rámci výuky některých předmětů s návazností na úkoly
zadávané studentům v rámci předmětu. Kurz Firemní data byl zcela přepracován podle
potřeb vyučujících a možností dostupných databází. Byly připraveny materiály
o citování specificky pro potřeby FPH. Pokračovala výuka předmětu Základy vědecké
práce, kde jsou doktorandi jako jedna z klíčových cílových skupin informačního
vzdělávání podrobně seznamováni s postupy vyhledávání a možnostmi využití
elektronických informačních zdrojů. V roce 2017 proběhlo celkem 87 seminářů
zaměřených na různé aspekty využití informačních zdrojů a práci s informacemi.
Pokračuje spolupráce s vyučujícími na zapojení těchto seminářů do výuky (bakalářské
a diplomové semináře). Celková návštěvnost seminářů za rok 2017 byla 2 684 studentů
a pedagogů.
• V souvislosti s novou cílovou skupinou informačního vzdělávání (zahraniční studenti)
byly připraveny podklady pro anglickou jazykovou mutaci nových webových stránek
knihovny.
• Provedena analýza využití tištěných titulů časopisů a na základě výsledků byly
upraveny nákupy.
• Vyhodnoceny požadavky, využití a efektivita User driven acquisition na platformách
EBSCO eBooks a ProQuest Ebook Central.
• V rámci projektu CzechELib vybrány za VŠE relevantní elektronické informační zdroje
dostupné prostřednictvím CzechELib.
Odpovědné osoby: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, ředitel CIKS

2.6 Psychologické poradenství
Realizované aktivity v roce 2017:
• Činnost Akademické psychologické poradny byla zajišťována odborníky
z Akademického centra FPH s organizační podporou RPC. Psychologické poradenství
zahrnovalo jak pravidelnou týdenní službu a mimořádné poradenské hodiny, tak
skupinové aktivity zaměřené na zvládání zátěže a stresu (viz dále). Poradenská činnost
byla nabízena jak tuzemským studentům, tak i zahraničním.
• Realizována psychologická diagnostika a následné individuální rozhovory celkem pro
136 studentů.
• Rozvíjeny kompetence poradenských pracovníků (účast na poradenském výcviku).
• Připraven a v prosinci 2017 realizován společný odborný seminář s pracovníky SHS
s cílem vyšší propojenosti poradenských pracovišť.

•
•
•

Realizovány dva běhy skupinového programu jako podpory zvládání zátěže spojené
s vysokoškolským studiem s cílem podpořit prevenci studijního selhání.
Ověřována kvalita nabízených služeb prostřednictvím zpětné vazby od studentů –
účastníků psychodiagnostiky.
Nakoupeny licence psychodiagnostických metod pro realizaci psychodiagnostiky.

Odpovědná osoba: prorektor pro strategii (řešitelka doc. Jarošová, FPH)

2.7 Kariérové poradenství
Realizované aktivity v roce 2017:
• Proběhlo 23 firemních HR prezentací a workshopů, 2 veletrhy pracovních příležitostí
ŠANCE, které se prodloužily ze 2 na 3 dny. Jarního veletrhu ŠANCE se zúčastnilo 120
vystavovatelů a cca 3 800 návštěvníků, podzimního pak 116 vystavovatelů a cca 4 000
návštěvníků. Oba veletrhy byly doplněny o odborné konzultace. Celkem proběhlo na
VŠE 43 akcí různých firem.
• Proběhl Den bankovní profese, který organizují společně Česká spořitelna, ČSOB
a Komerční banka. Akce se zúčastnilo 88 studentů.
• Realizovány seznamovací kurzy pro studenty 1. ročníků pěti fakult VŠE v areálech
Dobronice a Jindřichův Hradec, účast celkem 699 studentů.
• Ve spolupráci s Deloitte, EY, KPMG a PwC zorganizován Den s Velkou čtyřkou (dříve
Den auditorské a daňové profese), akce se zúčastnilo 64 studentů.
• Vypsáno 140 termínů individuálního kariérového poradenství pro studenty a čerstvé
absolventy pražských fakult (zúčastnilo se 132 studentů).
• V Jindřichově Hradci byly uskutečněny dva dvoudenní semináře (outdoorové
workshopy) profesní navigace a profesního rozvoje ve Vodňanech s tématem „Kde se
ve své kariéře nacházím“. Seminářů se zúčastnilo 21 studentů.
• V říjnu uskutečněny dva celodenní odborné semináře profesní a osobnostní orientace
na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci s tématy Genderová specifika v hledání
svého povolání a budování kariery – žena a Genderová specifika v hledání svého
povolání a budování kariery – muži. Celkem se zúčastnilo 45 studentů.
• Propagováno 6 odborných soutěží: International Case Competition-KICC (KPMG),
CEO Challenge (Procter&Gamble), Smart & Taxy (PwC), Hackathon a 2x Dejte hlavy
dohromady (Komerční banka), Tax Academy (Deloitte), celkem se soutěží zúčastnilo
125 studentů VŠE. Dále proběhla soutěž v rámci podzimní ŠANCE, které se ve 3 dnech
účastnilo 406 návštěvníků veletrhu.
• Ve spolupráci s firmami byly vytvářeny podmínky pro zprostředkování nabídek
zaměstnání, příp. dalších firemních aktivit. Za rok 2017 bylo realizováno 376 inzercí
formou inzerátů uvedených na stránkách RPC, přímých emailů zájemcům vedeným
v databázi RPC (se zájmem o nabídky práce, kterých je nyní 4 378), prostřednictvím
Facebooku RPC a dále inzerce přímo v prostorách VŠE (plazmy, plakáty, letáky).
Odpovědné osoby: prorektor pro strategii, ředitel RPC

2.8 Podpora znevýhodněných studentů
Realizované aktivity v roce 2017:
• Poskytována systematická podpora studentům se specifickými potřebami (všichni
studují formou integrace do běžného studia); jedná se o studenty s postižením zraku,
sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení, s poruchami
autistického spektra, s psychickým onemocněním a o studenty s chronickým
onemocněním. V roce 2017 spolupracovalo se SHS 40 studentů se specifickými
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studijními potřebami. Podpora je poskytována nejen studentům, kteří jsou podchyceni
již před přijímacím řízením, ale i těm, u nichž je znevýhodnění zjištěno či se projevilo
až během studia.
Pravidelně prováděna kontrola bezbariérovosti prostředí na VŠE. V roce 2017 proběhly
4 kontroly architektonické bezbariérovosti VŠE.
Průběžně byly pro studenty se specifickými studijními potřebami digitalizovány
materiály, se kterými mohou prostřednictvím kompenzačního softwaru samostatně
pracovat. V roce 2017 bylo do digitální podoby převedeno 10 000 stran studijních
materiálů. Některé materiály byly převedeny i do audio formátu.
Prohloubila se spolupráce mezi SHS a RPC. V pracovně SHS bylo poskytováno kariérní
poradenství i studentům se specifickými studijními potřebami.

Odpovědné osoby: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, ředitel SHS

3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti
3.1 Podpora internacionalizace studia na VŠE
Realizované aktivity v roce 2017:
• Výrazně posíleno a rozvinuto využití informačního systému školy (InSIS) jako nástroje
pro realizaci výběrových řízení i zpracování všech procesů a dokumentace spojené
s mobilitami studentů (zohlednění požadavků u jednotlivých škol, checklisty apod.).
• Zintenzívnění propagace a podpory pracovních stáží, na Fakultě podnikohospodářské
byly pracovní stáže zařazeny jako volitelný předmět do všech studijních plánů
magisterského studia.
• Opět posílena internacionalizace FM ve spolupráci se zahraničním oddělením rektorátu
VŠE, zejména formou účasti zahraničních výměnných studentů z pražských fakult na
dvou odborných cizojazyčných kursech, které byly v LS 2017 organizované
v Jindřichově Hradci intenzivní formou. Tato varianta se jeví jako velmi vhodná
příležitost k rozvoji internacionalizace na uvedené fakultě. V ZS 2017 zde rovněž opět
absolvovali dva zahraniční studenti ucelený semestrální pobyt.
• Počet předmětů vyučovaných v angličtině udržován ve stabilní velmi rozsáhlé šíři
zahrnující téměř všechny odborné katedry školy na úrovni bakalářského i magisterského
studia. Pro kompletaci nabídky včetně následného odměňování byla výrazně posílena
role InSIS.
• Nadále zachována široká nabídka intenzivních kursů hostujících profesorů ze zahraničí,
při udržení jejich oborové i geografické diverzity.
• Uspořádán již sedmý ročník tzv. International Week – setkání pracovníků zahraničních
oddělní partnerských univerzit. Na uvedené akci participovali koordinátoři nejen
z evropských partnerských škol, ale i zámoří (Korea, Mexiko, USA).
• Byl opět rozšířen počet letních škol organizovaných VŠE (např. letní škola FMV se
zaměřením na asijská studia).
• Finanční podpora studentů na letních školách byla přenesena na fakultní úroveň.
Odpovědné osoby: prorektor pro zahraniční vztahy a informační systémy

3.2 Cizojazyčné programy
Realizované aktivity v roce 2017:
• Výrazně posílena role Admission & Marketing Office zejména se zintenzívněním
propagace na cílové skupiny (aktivní využití sociálních sítí, zapojení ambasadorů
v rámci stávajících studentů, účast na veletrzích atd.). Byla posílena snaha o synergii
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všech aktivit společných pro cizojazyčné programy (Orientation Week, Welcome
Ceremony, promoce bakalářských programů, příprava seznamovacího víkendu atd.).
Pro lepší informovanost všech fakult v této oblasti byl pravidelně rozesílán newsletter
a organizována společná pracovní setkání.
Pokračováno v aktivním zapojení školy do projektů Study in Prague (správa společného
webu a Facebook). Nově se škola aktivně zapojila do projektu sítě Study in the Czech
Republic organizované DZS MŠMT.
Opět významně zvýšen standard ubytování a kvalita služeb poskytovaných Správou
účelových zařízení včetně nabídky jednolůžkových pokojů. Pro zlepšení servisu byl
zaveden např. emergency phone 24/7 na kolejích, rozšířeno využití informačního
systému ISKAM pro studenty cizojazyčných studijních programů apod.

Odpovědné osoby: prorektor pro zahraniční vztahy a informační systémy

3.3 Mezinárodní spolupráce
Realizované aktivity v roce 2017:
• Bylo uhrazeno členství v mezinárodních organizacích a prestižních aliancích vysokých
škol (CEMS, PIM).
• Podepsány další smlouvy o double degree – např. Louvain School of Management či
Lappeenranta University of Technology (Finsko).
Odpovědné osoby: prorektor pro zahraniční vztahy a informační systémy

4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE
4.1 Péče o absolventy
Realizované aktivity v roce 2017:
• Ve spolupráci RPC a fakult systémově zajištována spolupráce s absolventy VŠE.
• Spravována a doplňována databáze absolventů magisterského a doktorského studia
o čerstvé absolventy (23 692 absolventů, z toho 10 325 absolventů s podrobnými
aktualizovanými údaji).
• Pravidelně organizovány tzv. Absolventské středy, absolventům je nabízena účast na
odborných akcích, workshopech, konferencích, seminářích, kurzech CŽV, kurzech
tělesné výchovy, i možnost MBA studia. Celkem realizováno 7 přednášek v rámci
Absolventských střed s průměrnou účastí 39 absolventů. Ostatních odborných akcí na
fakultách se uskutečnilo 15. Celkem bylo na VŠE organizováno 23 odborných akcí.
• Realizováno individuální kariérové poradenství a individuální koučování pro čerstvé
absolventy.
• Vydáván Zpravodaj pro absolventy, který pravidelně vychází v elektronické formě 2x
ročně (letní a zimní vydání) a je k dispozici na stránkách https://absolventi.vse.cz/owebu-absolventu/zpravodaj/. Počet příjemců Zpravodaje pro absolventy je 4 221.
S absolventy probíhá pravidelná komunikace v nejrůznějších formách. Podporován je
Klub absolventů, sloužící k prohloubení spolupráce s absolventy a k navázání
dlouhodobého kontaktu. Členové Klubu absolventů požívají řady výhod. Klub
absolventů VŠE včetně bakalářského studia měl ke konci roku 965 členů.
• Dále slouží k prohloubení spolupráce s absolventy a k navázání dlouhodobého kontaktu
sociální síť LinkedIn „VŠE Prague Alumni“, celkem se jedná o 7 060 absolventů.
• VŠE pořádá pravidelně setkání absolventů, tzv. Den s VŠE, kterého se zúčastnilo 1 054
absolventů a zaměstnanců školy. Obsahem setkání absolventů je společenský program,
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odborný program, vystoupení současných studentů a absolventů, studentského divadla
a orchestru VŠE.
Absolventi mají možnost se zúčastnit a jsou pravidelně zváni na společenské akce VŠE.
Mezi ně v roce 2017 patřily např. druhý ročník soutěže “VŠE HLEDÁ KAPELU”,
sedmý ročník talentové soutěže „VŠE HLEDÁ TALENT“ či Reprezentační ples VŠE,
který proběhl ve velkém sále Lucerny a Lucerna Music Baru v Praze. Plesu se zúčastnilo
tři a půl tisíce studentů, zaměstnanců a absolventů VŠE.
Zpracován dotazník sledující uplatnění absolventů za rok 2017. VŠE pravidelně
realizuje dva typy anket absolventů. První se zaměřuje na absolventy, kteří právě
opouštějí školu, druhá anketa potom probíhá mezi absolventy, kteří ukončili VŠE
v předchozích letech. Anketa mezi čerstvými absolventy mapuje jednak jejich
spokojenost se studiem na VŠE, dále využitelnost hlavní a vedlejší specializace
v budoucím zaměstnání, jakož i zaměstnání během studia a první zaměstnání po jeho
ukončení. Dále dotazník zjišťuje otázky týkající se skutečných a očekávaných platových
podmínek absolventů. Výsledky dotazníků jsou uvedeny na stránkách VŠE, uplatnění
absolventů (https://absolventi.vse.cz/uplatneni-absolventu/vyvoj-kariery-absolventuvse/).

Odpovědné osoby: prorektor pro strategii, ředitel RPC

4.2 Podpora mezinárodních jazykových certifikátů
Realizované aktivity v roce 2017:
• Účast akademických pracovníků (AP) jazykových kateder na pracovních jednáních
v zahraničí, jejichž cílem bylo rozšířit počet certifikátů nabízených studentům VŠE na
všechny jazyky vyučované na VŠE a vyškolit pedagogy jednotlivých kateder, aby mohli
tyto zkoušky organizovat a zkoušet na VŠE.
• Účast tří pedagogů katedry anglického jazyka (KAJ) na čtrnáctidenních školeních
v Cambridge, která byla zaměřena na efektivní přípravu na mezinárodní certifikáty,
využití moderních technologií ve výuce a tvorbu a analýzu jazykových testů. V září
následně proběhlo školení i pro ostatní AP KAJ, kde se účastníci podělili o získané
znalosti, tak aby mohly být využity celou katedrou. Konkrétně se jednalo o využití
nahrávek vlastního mluveného projevu k zefektivnění procesu osvojování cizího jazyka
a tvorbu vlastních webových stránek s doplňkovými materiály pro studenty.
• Účast dvou AP katedry románských jazyků na týdenním intenzivním školení. Jednalo
se o kurz pro examinátory zkoušek DFP A2–C1 Pařížské obchodní komory (CCI Paris
Ile-de-France), který se uskutečnil v sídle komory v Paříži. Absolventi kurzu mají
akreditaci k vedení přípravného kurzu na uvedené zkoušky.
Odpovědná osoba: prorektor pro strategii (řešitelka Mgr. Češková, FMV)

4.3 Podpora celoživotního vzdělávání
Realizované aktivity v roce 2017:
• Zpracován nový Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných
kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze, předložen a schválen AS VŠE.
Odpovědná osoba: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

4.4 Rozvoj xPORT Business Akcelerátoru
Realizované aktivity v roce 2017:
• Postupná provozní stabilizace xPORT Business Akcelerátoru VŠE, zejména stabilizace
organizačního týmu, úprava provozních procedur v rámci inkubačních a akceleračních
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programů, rozšiřování mentorské a investorské sítě a prohlubování spolupráce
s ostatními univerzitními inkubátory a akcelerátory v rámci iniciativy United
Incubators. Dále pokračovala jednání se zástupci zahraničních univerzitních inkubátorů
o společném programu podpory podnikání.
Pozměněn koncept inkubačního programu pro začínající podnikatele tak, aby
reflektoval potřebu včasné pomoci s konkrétními problémy. Tímto programem do září
2017 úspěšně prošlo 8 projektů.
V rámci programu podpory startupových projektů proběhl v únoru již třetí profilový
Demo Day, na němž bylo představeno 6 nejúspěšnějších projektů v xPORT divákům
z řad partnerů xPORT, investorů a za mezinárodní účasti US Embassy a zástupců
zahraničních univerzitních inkubátorů.
Proběhla realizace 7 komerčních projektů spolupráce se společnostmi z praxe, ve
kterých se uplatnili odborníci VŠE a talentovaní studenti, především spuštění nového
programu exkluzivních stáží.
V návaznosti na rozšířenou bázi mentorů a spolupracujících partnerských subjektů
probíhalo i v tomto roce navazování nových strategických spoluprací (5 nových
partnerů, 2 noví mentoři) a validace stávajících vztahů.
Probíhala realizace projektu rozšíření a zkvalitnění fyzických kapacit univerzitního
akcelerátorů s názvem „Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních
kapacit xPORT Business Accelerator VŠE“ spolufinancovaného evropskými fondy
v rámci OP Praha – pól růstu.
V září 2017 proběhl v prostorách VŠE již druhý ročník úspěšné startupové akce Startup
Festival, který navštívilo více než 2 500 účastníků̊, proběhlo 50 konzultací
a 7 workshopů a přednášek a zúčastnilo se přes 30 vystavujících startupů.
V listopadu 2017 proběhla v prostorách xPORT Business Accelerator VŠE mezinárodní
konference o zdrojích financování pro startupy s názvem Venture Summit. Na akci
v rámci 7 workshopů vystoupili zahraniční investoři z Berkeley (USA) a čeští
odborníci. Konferenci navštívilo celkem více než 80 účastníků, což předčilo očekávání
prvního ročníku.
Úspěšně bylo podepsáno memorandum o spolupráci s francouzským univerzitním
akcelerátorem v Lyonu. Zástupci akcelerátoru UC Berkeley přijali pozvánku do Prahy
v rámci xPORTem organizované konference Venture Summit, kde se mimo jiné jednalo
právě o realizaci společných projektů. S ostatními zahraničními akcelerátory (DK –
Odense, PH – Laguna) stále probíhají jednání o spolupráci.

Odpovědné osoby: prorektor pro strategii, ředitel xPORT

4.5 Podpora Centra pro dějiny VŠE
Realizované aktivity v roce 2017:
• K hlavním úkolům CPD v roce 2017 patřila příprava vydání publikace v anglickém
jazyce k dějinám vyššího ekonomického vzdělávání v českých zemích od sklonku 18.
století do založení VŠE v roce 1953 s názvem: „The way to foundation of University of
Economics in Prague. The history of higher economic education in the Czech Republic“.
Publikace je v tisku v nakladatelství Oeconomica.
• Probíhala digitalizace archivních pramenů ze Spisovny VŠE i vybraných sekundárních
pramenů. V rámci digitalizace archivních pramenů ze Spisovny VŠE byly skenovány:
1) další zápisy vědeckých rad jednotlivých fakult, archivních fotografií a knih
absolventů (v roce 2017 celkem 11 977 stran); 2) materiály ze soukromých archivů
absolventů (v roce 2017 celkem 711 stran); 3) materiály z archivu studentského
tajemníka (v roce 2017 celkem 2 431 stran). Soubor naskenovaných, resp.
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digitalizovaných knih pro badatelské účely byl v roce 2017 navýšen na 46 (celkový
počet titulů v knihovně CPD navýšen na 88). Zároveň pokračovaly práce na plné
digitalizaci doposud naskenovaných dokumentů, tj. jejich převod do plně digitalizované
podoby přes OCR. V roce 2017 bylo převedeno celkem 3 170 stran naskenovaných
dokumentů. Částečně byly OCR zpracovány knihy absolventů (5 703 stran v různém
stupni zpracování).
Zahájena příprava třetího dílu syntézy k dějinám VŠE, který se zaměří na rok 1968 a roli
školy v uvedeném přelomovém roce moderních československých dějin. Tematické
zaměření svazku koresponduje s 50. výročím událostí v roce 1968, které si
celorepublikově budeme připomínat v roce 2018.
Navázána spolupráce se skupinou pamětníků (bývalých studentů VŠE) k událostem
roku 1968. CPD získalo od této skupiny a následovně digitalizovalo soubor materiálů
týkajících se událostí druhé poloviny 60. let. Zástupci CPD se v listopadu 2017
zúčastnili společné besedy „Od Strahova k Palachovi“, která se konala ve Slovenském
domě.
Postupně rozšiřováno datové Úložiště, kam byly například nahrány další materiály
k dějinám VŠE (z různých zdrojů, fondů, archivů) a které slouží nejen pro vytváření
digitálního archivu, ale i jako interní technické úložiště různých druhotných pramenů
k dějinám VŠE.
Pokračovaly rovněž správa a postupné změny webu Centra pro dějiny.
Poskytována pomoc badatelům (i zájemcům ze strany široké veřejnosti), kteří se obrátili
na CPD.
Vytvořen archiv pramenů studentských spolků na VŠE, který zatím slouží k zálohování
elektronických dat.

Odpovědné osoby: prorektor pro strategii, vedoucí KHD a ředitel CPD VŠE

4.6 Propagace a marketing
Realizované aktivity v roce 2017:
• Účast na veletrhu Gaudeamus v Letňanech v lednu 2017.
• Účast na druhém Veletrhu pražských veřejných vysokých škol, který proběhl na
Univerzitě Karlově 2. února 2017.
• V únoru uspořádáno a mediálně zajištěno udělení čestné vědecké hodnosti doctor
oeconomiae honoris causa prof. Hansi Werneru Sinnovi.
• V březnu uspořádán na VŠE první veletrh programů MBA s akreditací CAMBAS.
• Pokračování úspěšného projektu „VŠE o …“ s Hospodářskými novinami,
zprostředkovávány kontakty mezi médii a odborníky VŠE. Mediálně jsou podporovány
odborné aktivity pracovišť školy a zájmových studentských aktivit.
• Spravovány a aktualizovány profily na portálech o vysokých školách (např.
vysokeskoly.eu, studyinprague.cz, studyin.cz), nabídka studijních programů VŠE
inzerována na webových portálech (např. idnes.cz, britishamericanmedia.com,
expat.cz), na jaře proběhla intenzivní reklamní kampaň na Facebooku, spravovány jsou
sociální sítě školy Facebook, LinkedIn a Instagram.
• Zajištěny grafické návrhy, výroba a distribuce tiskovin a drobných PR předmětů.
• V rámci všech pracovišť VŠE proběhl sběr požadavků na prezentaci informací po
plánované změně vzhledu a zjednodušení webové prezentace VŠE. Byly definovány
klíčové cílové skupiny a jejich potřeby. Proběhl výběr dodavatele řešení změny vzhledu
webových stránek VŠE. Na základě požadavků VŠE navržen obecný systém vizuálních
prvků, které pokrývají potřebu zobrazení různých typů obsahu včetně potřeby různého
emočního vyznění některých webů a navrženy změny pojetí informačně přehlcených
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webů. Byla zpracována větší část grafických návrhů. Proběhlo úvodní školení správců
webů, kde byli seznámeni se zásadami redesignu a byl vytvořen intranet pro sdílení
informací k redesignu.
Aktualizovány nabídky bakalářského a navazujícího magisterského studia na
akademický rok 2018/2019.
Nově připraveny propagační materiály pro doktorské studium ve formě fakultních listů.
Účast na veletrhu Gaudeamus 2017 Brno s osobní prezentací rektorky.
V prosinci proběhl společný Den otevřených dveří všech fakult, včetně setkání vedení
školy se zástupci vedení středních škol a pedagogickými poradci.
Proběhly přípravné práce na Veletrh pražských veřejných škol 2018.
Specifické aktivity dále probíhaly v rámci regionální propagace FM v Jindřichově
Hradci:
o
o
o

o
o
o

V prvních měsících roku 2017 uspořádány dva velmi úspěšné dny otevřených
dveří.
Propagovány studijní programy FM v tradičních celorepublikových médiích pro
inzerci terciárního vzdělávání, jakými jsou Atlas školství a Kam po maturitě.
Studijní programy též propagovány v on-line prostředí prostřednictvím portálu
vysokeskoly.com, kampomaturite.cz s dalšími přidruženými portály (ceskyjazyk.cz), v období podávání přihlášek na vysoké školy navíc využíván reklamní
systém Google AdWords.
Pro komunikaci ostatních aktivit FM využívala regionálních médií (rádio Česká
Kanada, Jindřichohradecká televize, regionální přílohy periodika Deník,
informační portál hradeczije.cz).
Ke komunikaci velmi aktivně využívány sociální sítě, především pak sítě
Facebook a Instagram.
Rozšířeno portfolio propagačních předmětů, které slouží k prezentaci FM ve
všech základních oblastech: při oslovování zájemců o studium (jak tuzemských,
tak zahraničních) a pro vytváření vztahů s prostředím vnitřním (studenti,
zaměstnanci) i s prostředím vnějším (partnerské organizace, odborná veřejnost,
lokální veřejnost).

Odpovědné osoby: rektorka, vedoucí PR oddělení, proděkan FM pro pedagogickou činnost

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
5.1 Podpora vědeckých časopisů
Realizované aktivity v roce 2017:
• Systematická činnost redakce časopisů PE a PEP ve spolupráci s výkonnými radami
s důrazem na kvalitní recenzní řízení a vhodnou obsahovou skladbu čísel.
• Jmenováni 2 profesoři do výkonné rady PE z tuzemských univerzit a 1 ze zahraniční
univerzity (SR).
• Doplněna a obměněna ediční rada PE (z vědeckých pracovišť mimo VŠE).
• Realizována analýza vývoje IF za uplynulé období – formulace návrhů opatření na
stabilizaci hodnoty IF, popřípadě její zvýšení u časopisů PE a PEP.
• Zprovozněna ostrá verze citačního modulu systému Actavia (2. etapa) v redakci
časopisů PE a PEP a dalších univerzitních časopisů.
• Zavedeno automatické generování doi pro články v prostředí redakčního systému (pro
všechny univerzitní vědecké časopisy).

•
•
•

Implementována kontrola originality článků do prostředí redakčního systému (dosud
zprovozněn iThenticate pro anglické texty).
Spuštěn zkušební provoz kontroly originality českých textů v rámci redakčního
systému.
Předložen a schválen projekt na realizaci poplatků za podané články do PEP ve
spolupráci s ekonomickým odborem a předán společnosti Actavia k zapracování do
redakčního systému.

Odpovědná osoba: prorektor pro vědu a výzkum

5.2 Podpora vědecké a výzkumné činnosti
Realizované aktivity v roce 2017:
• Na webových stránkách vědy v části „Aktuality“ pravidelně zveřejňovány vyhlášené
výzvy GAČR, TAČR a dalších poskytovatelů, potenciální navrhovatelé mají možnost
individuálních konzultací.
• Dokončeno zpracování celoškolního informačního systému v oblasti výzkumných
projektů (Databáze grantů).
• Dokončeno zpracování databáze partnerů, která je součástí Databáze grantů.
Odpovědná osoba: prorektor pro vědu a výzkum

5.3 Podpora internacionalizace vědecké a výzkumné činnosti
Realizované aktivity v roce 2017:
• Zpracováno 5 návrhů v rámci výzev H2020, nicméně 2 návrhy nakonec nebyly podány,
a to z důvodu nemožnosti dopracování návrhu do data uzávěrky.
• V rámci výzev OP VVV podán návrh do výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků. Do tohoto návrhu se zapojily všechny fakulty VŠE. Návrh
projektu mobilit s názvem Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE byl přijat
a bude v dalších letech řešen.
• V rámci podpory pro získání zahraničních profesorů podpořena 1 žádost na 4měsíční
pobyt, který se v roce 2017 uskutečnil od září do prosince. Závěrečná zpráva bude
předložena v roce 2018.
• Studenti doktorského studia podporováni při výjezdech na konference, letní školy
a semináře.
• Prostřednictvím OVV je zajištěna podpora zahraničním studentům ve věci doktorského
studia, zejména v oblastech vyřízení nostrifikace, výběru témat disertační práce
a kontaktování školitele. Jsou aktualizovány brožury o doktorském studijním programu
i webové stránky v anglickém jazyce. Byl aktualizován propagační leták v anglickém
jazyce o doktorském studiu.
• Realizována první verze překladu Katalogu podpor do anglického jazyka.
• Realizována první verze překladu podmínek habilitačního a profesorského řízení do
anglického jazyka.
• Zpracovány informační listy a další propagační materiál k doktorskému studiu
v anglickém jazyce.
Odpovědná osoba: prorektor pro vědu a výzkum

6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury
6.1 Efektivita a běžné financování
Realizované aktivity v roce 2017:
• Dopady legislativních změn implementovány průběžně – v roce 2017 dosud proběhly
především přípravy implementace zákona o rozpočtové zodpovědnosti, tj. přípravy
střednědobého rozpočtového výhledu školy. Střednědobý rozpočtový výhled (2018–
2020) byl předložen orgánům školy a po schválení v AS VŠE a ve Správní radě byl
zveřejněn.
• Průběžně aktualizovány podklady k sestavení investičního plánu školy, které byly
připraveny v předchozím roce, a to včetně oblasti kolejí. Samotný investiční plán ještě
nebyl předložen z důvodu zpoždění ve vyhlášení nového investičního programu MŠMT.
• V roce 2017 dále pokračovaly práce na projektu pořízení a implementace nového
mzdového a personálního informačního systému EGJE, které začaly v roce 2016. Dosud
byly dokončeny tyto části implementace nového systému: Definice projektu, Cílový
koncept (detailní analýza, harmonogram) a předání dohodnutých databází. Bylo
vytvořeno ostré prostředí a proběhla kontrola správného nastavení. Proběhlo školení
administrátorů. V září 2017 se uskutečnila koordinační porada k průběhu realizace
projektů s tajemnicemi fakult. V říjnu byly převedeny údaje o aktivních pracovnících
a jejich vztazích ze stávajícího IS Odysea do IS EGJE, které byly následně
zkontrolovány.
• Během posledního kvartálu proběhlo duplicitní zadání vstupních mzdových údajů pro
porovnání výpočtu ve stávajícím a nově implementovaném IS. Rozdíly z paralelního
zpracování byly průběžně vyhodnocovány a upřesňováno nastavení IS EGJE. Po
nastavení účetních pravidel v IS EGJE byly ve spolupráci s dodavatelem ekonomického
IS iFIS připraveny a otestovány importy zúčtovací a výplatní listiny.
• Proběhla instalace, nastavení HR Portálu (iDohody, Cestovní příkazy, výplatní páska,
personální údaje), uživatelských rolí a rozhraní pro přihlašování přes LDAP VŠE.
Konečné úpravy v modulu Cestovní příkazy byly připraveny pro instalaci ve verzi
1/2018 s plánovaným nasazením do ostrého provozu od února 2018. Vedle mzdových
referentek pro rutinní práci s aplikací byli vyškoleni pověření pracovníci kateder
a koncových pracovišť pro modul iDohody (DPP/DPČ) tak, že v závěru roku bylo
možné připravovat nové dohody účinné od 1. 1. 2018.
• VŠE se aktivně podílela na připomínkování připravované národní legislativy v oblasti
financování, zejména zákona o sběru vybraných údajů a rozpočtové odpovědnosti
(zveřejňování rozpočtů VVŠ).
Odpovědná osoba: kvestor

6.2 Automatizace sběru výkonů
Realizované aktivity v roce 2017:
• Pokračovaly práce na projektu Automatizace sběru výkonů, jehož cílem je navrhnout
takové úpravy a využití InSIS, aby bylo možné údaje pro potřeby sestavení rozpočtu
zjišťovat automatizovaně ve standardizované formě.

•

Upřesněno zadání do podoby podrobné specifikace zadání, která byla předmětem
jednání s dodavateli. Projektový tým projednává průběžné výsledky projektu na
schůzích Poradní skupiny rektorky pro otázky financování a rozpočtu. Zadání bylo
rozděleno do několika priorit. Požadavky úrovně byly dopracovány do podoby předání
k dodavateli k realizaci úpravy.

Odpovědná osoba: kvestor (řešitel projektu Ing. Chlapek, FIS)

6.3 Spisová služba
Realizované aktivity v roce 2017:
• Vybrán dodavatel nového IS spisové služby (Athena) a posílen útvar metodické
podpory.
• V rámci implementace byli proškoleni pracovníci pověření výkonem spisové služby na
klíčových spisových uzlech.
• Od 2. čtvrtletí IS Athena provozován v produkčním prostředí.
• V roce 2018 bude vyhodnocen celoroční provoz spisové služby a případně navrženo
rozšíření funkcionality.
Odpovědná osoba: kvestor

6.4 Příprava projektů OP VVV
Realizované aktivity v roce 2017:
• Sledovány výzvy v oblasti OP VVV.
• Zpracován celoškolní projekt v rámci výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných
pracovníků. FIS se zapojila jako partner do přípravy projektu České zemědělské
university v rámci výzvy Předaplikační výzkum. FMV se zapojila jako partner do
přípravy projektu Botanického ústavu AV ČR v rámci výzvy Dlouhodobá
mezisektorová spolupráce.
Odpovědná osoba: prorektor pro strategii

6.5 Rozvoj infrastruktury
Realizované aktivity v roce 2017:
• Instalováno a uvedeno do rutinního provozu diskové pole zakoupené ke konci loňského
roku.
• Proběhla soutěž na nákup prvků (serverů, tzv. „žiletek“, a racků) pro obměnu
dosluhující virtualizační platformy.
• Dokončena výměna/virtualizace nevyhovujících počítačů v počítačových
učebnách/studovnách – pro obměnu strojů na Jižním Městě použity novější stroje
z SB18 a SB19 (virtuální stroje nahrazeny fyzickými stroji s Windows).
• Dokončena výměna přístupových bodů pro bezdrátové sítě na Žižkově a Jižním Městě.
• Zakoupen a instalován hraniční firewall sítě VŠE náhradou za již nevyhovující.
• Zakoupeny switche pro upgrade strukturované kabeláže v Nové budově VŠE
(v západním i východním křídle 3. NP).
• Nakoupeny a instalovány prvky pro obměnu virtualizační platformy. Započat a částečně
dokončen přesun dat, předpokládá se úplné dokončení do ZS ak. r. 2018/2019
(o prázdninách).
Odpovědná osoba: ředitel Výpočetního centra

7. Interní rozvojová soutěž VŠE
V roce 2017 byl na VŠE pořádán již čtvrtý ročník Interní rozvojové soutěže (IRS).
Formálně je IRS zakotvena Směrnicí rektora VŠE č. 2/2013 Projektový řád interní rozvojové
soutěže (projektový řád) a v návaznosti na ni Pravidly interní rozvojové soutěže a Vyhlášením
interní rozvojové soutěže (pro daný rok) vydávanými rektorem na základě návrhu Rozvojové
komise VŠE (RK).
Rozdělení prostředků na řešení projektů na jednotlivých fakultách a projektů celoškolních je
vymezeno článkem 6 projektového řádu. V roce 2017 bylo alokováno 4 297,6 tis. Kč na řešení
fakultních projektů (9 % částky Institucionálního plánu VŠE), 477,5 tis. Kč na řešení
celoškolních projektů (1 % IP) a 238 tis. Kč na administrativní zabezpečení IRS (0,5 % IP).
Rozvojové rady fakult (RRF) projednaly jednotlivé návrhy fakultních projektů a navrhly
přidělení finančních prostředků jednotlivým projektům. Přidělení prostředků na návrh
jednotlivých RRF schválila RK. Rozvojová komise VŠE též projednala návrhy a přidělila
prostředky na řešení projektů celoškolních. Každý projekt před projednáním RRF, resp. RK,
hodnotili dva nezávislí hodnotitelé.
Po přidělení projektu IRS byla s řešitelem sepsána smlouva o řešení projektu a dle pracoviště
řešitele bylo projektu přiděleno číslo zakázky (jak u fakultních, tak u celoškolních projektů).
Prostředky na administrativu jsou průběžně čerpány z jedné celoškolní zakázky, na čerpání se
rovnoměrně podílejí jednotlivé RRF a RK.
Obdobným postupem (z hlediska vazby RRF a RK) jako návrhy projektů budou začátkem roku
2018 projednávány závěrečné zprávy jednotlivých ukončených projektů IRS a bude rozhodnuto
o splnění či nesplnění projektu. Veškeré projekty řešené v roce 2016 byly začátkem roku 2017
hodnoceny jako splněné. V prosinci 2017 byla vyhlášena IRS pro rok 2018.
Organizace soutěže probíhá prostřednictvím InSIS. Veškeré materiály k soutěži (znění předpisů
upravujících soutěž, složení Rozvojové komise VŠE i rozvojových rad fakult, informace
o přidělených projektech atd.) jsou k dispozici na webových stránkách strategie.vse.cz.

Příloha č. 1 – přehled čerpání finančních prostředků
Příloha č. 2 – přehled plnění indikátorů

Čerpání finančních prostředků IP 2016–2018

Vysoká škola ekonomická v Praze

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdroj
2. Diverzita a dostupnost
3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti
4. Uplatnitelnost absolventů, společenská
role VŠE, rozvoj značky VŠE

Poskytnuté finanční
prostředky v tis. Kč
2016–2018
Kapitálové
0
0
0

Prostředky vyčerpané
za rok 2017 (tis. Kč)

Běžné
Kapitálové
21 600
0
19 200
0
24 800
0

Prostředky vyčerpané
Procento vyčerpaných
v letech 2016–2017
prostředků po 2. roce
(tis. Kč)

Běžné
Kapitálové
7 950
0
6 230
0
8 387
0

Běžné
Kapitálové
15 150
X
12 630
X
16 644
X

Běžné
70 %
66 %
67 %

0

16 200

0

5 679

0

11 088

X

68 %

X

66 %

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a
inovace
6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury
Interní rozvojová soutěž

0

4 800

0

1 590

0

3 190

20 000
0

21 599
15 039

7 442
0

5 897
5 013

14 000
0

12 763
10 026

CELKEM

20 000

123 238

7 442

40 746

14 000

81 492

70 %

59 %
67 %

70 %

66 %

X

Plnění indikátorů Institucionálního plánu VŠE 2016–2018
Indikátor

Výchozí stav
k 1.1.2016

Cílový stav
k 31.12.2018

Skutečný stav
k 31.12.2017

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdroj
Není

Systém navržen,
projednán, pilotně
ověřen

Práce na Eligibility
Application

Odeslání SER

EQUIS – fakultní akreditace

Příprava SER

Odeslání SER

EPAS – oborová akreditace

Příprava na reakreditaci

Odeslání SER

5

8

7

0

8

6

Systém sběru a analýzy dat

AACSB – institucionální akreditace

Počet nabízených odborných seminářů pro
akademické pracovníky
Počet individuálních konzultací pro akademické
pracovníky k realizaci jejich pedagogických
projektů
Systém hodnocení akademických pracovníků
včetně návaznosti na systém odměňování
Počet startovacích bytů

Není
Vypracování první verze
sebehodnotící zprávy
iSER
Získání akreditace EQUIS
na 3 roky
Odeslání sebehodnotící
zprávy SER, Peer Review
team na VŠE

Ověřeny fakultní systémy Navržen a pilotně ověřen Ověřeny fakultní systémy
na třech fakultách
v rámci VŠE
na čtyřech fakultách
0

12

16

122

135

136

42

50

43

Počet studentů, kteří se účastní odborných
soutěží

179

140

125

Počet studentů, kteří využijí služeb kariérového
poradenství

203

200

198

Počty seminářů zaměřených na osobní karierový
rozvoj

3

5

4

Počty seznamovacích kursů nově přijatých
studentů

6

8

6

453

600

699

948

900

978

99

90

89

9

20

5

0

5

2

160

170

219

Nesledováno

min. 3,2

Metodika rozpracována

1,4

1,5

1,62

2. Diverzita a dostupnost
Počet míst na psychodiagnostiku pro studenty
Počet akcí firem na VŠE

Počty účastníků seznamovacích kursů nově
přijatých studentů
3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti
Počet studentů vyjíždějících na studium do
zahraničí
Počet studentů vyjíždějících na pracovní stáž
Počet studentů vyjíždějících na letní školu
v délce trvání min. 1 měsíc
Počet přijatých studentů ze zahraničí na FMJH
Počet anglicky vyučovaných předmětů ve
struktuře odpovídající struktuře přijíždějících
studentů
Průměrné hodnocení anglicky vyučovaných
předmětů na škále 1–5 (nejhorší – nejlepší)
Poměr počtu uchazečů k počtu přijatých
v cizojazyčných oborech

Zpracování manuálu zachycují klíčové procesy
řízení cizojazyčných oborů na úrovni fakulty a na
úrovni univerzity
Počet double či joint degree programů
Podíl počtu studentů v cizojazyčných oborech na
celkovém počtu studentů bakalářského a
navazujícího magisterského studia
Realizace exekutivního MBA studia v anglickém/
francouzském jazyce

Rozpracováno +
aktualizace

Schválený popis

Rozšířená aktualizace

4

4

4

3,50 %

5%

4,77 %

0/36

20/25

20/27

Ubytování na kolejích – počet jednolůžkových
pokojů

50

100

110

Počet realizovaných letních škol na VŠE v době
trvání alespoň 4 týdny

5

6

8

97

60

100

Počet zahraničních akademických pracovníků
na VŠE po dobu min. 1 semestr

Nesledováno

3

4

Počet předmětů vyučovaných na většině
odborných kateder v cizím jazyce

Nesledováno

min. 1 Bc / 2 Ing. / 0 PhD

min. 1 Bc / 1 Ing. / 0 PhD

87

65

63

243

245

251

20 677

25 500

23 692

Počet absolventů – členů Klubu absolventů VŠE

1 049

1 000

965

Počet příjemců Zpravodaje pro absolventy

3 600

4 500

4 724

Počet odborných akcí pro absolventy

31

16

7

Počet sportovních akcí pro absolventy

2

4

23

Počet přednášek odborníků z praxe (absolventů)
zprostředkovaných RPC

40

40

38

Počet absolventů, kteří se v daném roce
přihlásili do kurzů celoživotního vzdělávání

40

20

37

Počet absolventů ve skupině „VŠE Prague
Alumni“ na LinkedIn

700

900

7 060

Počet významných absolventů uvedených na
webu VŠE

142

150

153

13

20

17

Počet realizovaných komerčních projektů xPORT

7

10

9

Počet vydaných dílů syntézy dějin VŠE
Ucelený systematizovaný a plnohodnotný
digitální archiv na webu CPD s možností
textového vyhledávání

1

3

Přibližně 100 stran

Je

Počet titulů v knihovně
CPD: 67
Počet digitalizovaných
publikací: 27

Je

Přibližně 40
digitalizovaných
fotografií

Je

1 (druhý díl v tisku)
Přibližně 10 500 stran
v různém stupni
zpracování
Počet titulů v knihovně
CPD: 88
Počet digitalizovaných
publikací: 46
Přibližně 6600
digitalizovaných
fotografii (včetně ČUS,
archivu Studentského
tajemník a sbírek
absolventů)

Počet výukových pobytů učitelů v zahraničí
(min. 1 týden)

Počet kurzů (krátkodobých) hostujících
profesorů
Počet kvalitních partnerských škol
4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE
Počet absolventů vedených v databázi VŠE

Počet projektových týmů v programech
inkubace a akcelerace xPORT

Příruční knihovna k dějinám VŠE a vysokoškolské
výuky ekonomických oborů v Československu a
digitalizované vybrané tituly

Digitalizovaný fond archivních dokumentů
z osobních sbírek absolventů VŠE

Elektronický archiv pramenů studentských
spolků na VŠE

Není

Je

Vytvořen, dále
upravován, slouží zatím
k zálohování
elektronických dat

Poměr počtu přihlášek k počtu zapsaných
v bakalářských oborech

3,53

3,2

3,07

Poměr počtu přihlášek k počtu zapsaných
v magisterských oborech

2,42

2,5

2,1

Poměr počtu přihlášek k počtu zapsaných
v doktorských oborech

1,39

1,6

1,54

Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání

2 196

2 300

2 436

Počet citací a vystoupení zástupců VŠE médiích
dle databáze Anopress (za rok)

1 133

1 100

1 451

7

4

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Počet podaných projektů Horizon 2020 ročně
Úspěšnost získání projektů Horizon 2020
Počet excelentních výstupů dle II. pilíře
Metodiky 2013+

0%

3
Ze 3 podaných návrhů
50 % byly 2 zamítnuty, jeden je
nyní vyhodnocován

0

1

1

Modernizace agendy ediční činnosti vědeckých
časopisů

Specifikace požadavků

Proběhla

Realizována 2. etapa

Počet hostujících profesorů v oblasti výzkumné
činnosti (ročně)

3

6

1

Zpracování vyjednáno

Je

Dokončen a zveřejněn

Není

Je

Dokončena a zveřejněna

Celoškolský informační systém v oblasti
výzkumných projektů
Společná databáze zahraničních partnerů (OVV
a fakult)
6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

Nový mzdový a personální systém

Střednědobý výhled financování školy
Výměna strukturované kabeláže
Standardní přístupové body splňují (kromě
kolejí) normu 802.11AC nebo pokročilejší
Na PC učebnách/studovnách je nevirtualizovaný
PC starší 6 let
Minimální celková zálohovaná čistá disková
kapacita

Probíhají přípravné práce

Plně implementován
včetně migrace dat

Není

Implementovány
potřebné procesy

Proběhla z malé části

Dokončena

Nový IS PaM (EGJE)
implementován,
otestován a uveden do
ostrého provozu od
1.1.2018
Střednědobý výhled byl
schválen AS VŠE
v prosinci 2017
Proběhla z části

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Není

25 TB

50 TB

50 TB

