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b) Podprogram na zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických 
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Název projektu: 
Působení významných zahraničních akademických pracovníků na VŠE v Praze 

 

Období řešení projektu: Od: leden 2009 Do: prosinec 2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 2740 2740 0 

Čerpáno 2740 2740 0 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu 
Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, 
proč splněn nebyl. 

 Cíl 1: Zlepšení kvality výuky, zvýšení počtu kurzů vyučovaných zahraničními akademickými 

pracovníky ve světových jazycích. 

Cíl splněn. Projekt se stal stěžejním pilířem strategie internacionalizace a napomohl VŠE v Praze 

rozšířit síť zahraničních spolupracovníků. Poprvé hostovali zahraniční profesoři na všech šesti 

fakultách, včetně Jindřichova Hradce. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení nabídky kurzů o 40%. 

Vzhledem k prudkému nárůstu počtu kurzů byly pro financování využity jak zdroje RP, tak vlastní 

zdroje z doplňkové činnosti a školného (390 tis. Kč) a financování francouzského velvyslanectví 

(podpora 7 francouzských hostujících profesorů, tj. kvalifikovaný odhad cca 400 tis.Kč – francouzské 

velvyslanectví hradí náklady formou přímé dotace francouzským partnerským školám). 

Cíl 2: Zvýšení počtu hostujících profesorů na VŠE v Praze a prohloubení spolupráce v oblasti 

vědecko-výzkumné. 

Cíl splněn. Na VŠE hostovalo v roce 2009 celkem 65 hostujících profesorů, kteří často přednášeli 

v letním i zimním semestru. Prohloubení vědecko-výzkumné spolupráce se realizovalo např. formou 

mezinárodních konferencí a publikační činností. Proběhla i spolupráce v rámci 7. Rámcového 

programu EU a příprava nového projektu „Business Models“ s Aalborg University a CECMI. 
 
Cíl 3: Internacionalizace doktorského studijního programu - zapojení hostujících profesorů do 
výuky. 
Cíl splněn. Zahraniční profesoři přednášeli v kurzech pro doktorandy. 
 
Cíl 4: Zvýšená reciproční mobilita učitelů VŠE. 
Cíl splněn: Do zahraničí bylo vysláno o 12% více učitelů než v roce 2008. 
 
Cíl 5: Možnost uplatnění jazykových kompetencí studentů při výuce odborných předmětů. 
Cíl splněn. Studenti absolvovali výuku v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině.  

Plnění 
kontrolovatelných 
výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, 
proč splněny nebyly. 

 Výstup 1: Počet odborných kurzů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky 
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. 
Studentům 6 fakult VŠE v Praze byla nabídnuta možnost výuky celkem 85 kurzů. V letním semestru 
se jednalo o 45 kurzů, v zimním semestru bylo realizováno 40 kurzů. 

 FFÚ FMV FP FIS NF FM Celoškolské 
programy 

Celkem 

Letní 
semestr 

6 16 16 1 4 0 2 45 

Zimní 
semestr 

3 11 17 1 1 1 6 40 

 
 
Výstup 2: Počet hostujících profesorů na VŠE. Kontrola kvality jejich výuky formou studentské 

ankety na konci každého semestru.  

Celkem hostovalo na VŠE v Praze 65 hostujících profesorů  z 16 zemí světa. Studentská anketa 

proběhla v letním i zimním semestru. Nevyskytl se žádný problém. 
 
Výstup 3: Realizace projektu „Academic chair“- dlouhodobé působení hostujícího profesora na 
Fakultě podnikohospodářské. 
Na Fakultě podnikohospodářské působil v roce 2009 Dr. Stefan Hüsig, německý odborník v oblasti 
technologického managementu a otevřených inovací z Univerzity v Regensburgu. Díky jeho působení 
bylo na fakultě zřízeno první specializované pracoviště  v ČR zaměřené na inovační a technologický 
management. Profesor  Hüsig, také zajistil výuku v doktorském i navazujícím  magisterském 
studijním programu. Podílel se na řešení výzkumného projektu „Culture and Innovation Dynamics“, 
realizovaného v rámci sedmého Rámcového programu Evropské unie a na přípravě projektu 
„Business Models“. 
 
Výstup 4: Zvýšení počtu hostujících profesorů ve výuce doktorských studijních programů. 
V doktorském studijním programu zajistili výuku 4 hostující profesoři. Obsahově byla výuka 
zaměřena na metodologii výzkumu, mezinárodní finance, mezinárodní marketing a technologický 
management. 
 
Výstup 5: Zvýšení počtu učitelů VŠE hostujících na zahraničních vysokých školách.  
V rámci mobilit projektu Erasmus hostovalo v zahraničí celkem 27 učitelů VŠE v Praze (o 6 více než 
v roce 2008). 



 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o 

jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti 

na  MŠMT) 

1 

Realizace projektu „Academic chair“ – došlo 
ke změně ve formě pracovního poměru 
hostujícího profesora. Místo plánovaného 
pracovního poměru a odměny formou mzdy 
byla uzavřena dohoda o práci konaná mimo 
pracovní poměr. 

Ke změně došlo na základě doporučení 
Mzdového a personálního oddělení. Pracovní 
poměr zahraničního profesora by byl 
komplikací pro jeho zdravotní a sociální 
pojištění v Německu. 

Přehled o 
pokračujícím 
projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již 

bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do 

budoucna. 
 

Rok realizace 
Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2006 1186   

2007 1435  

2008 2075  

2009 2740  

2010 2050  

 
 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 


