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Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
6 Program na podporu mladých lidí sociálně, ekonomicky i zdravotně 
znevýhodněných při vstupu/během studia i po absolvování 

Podprogram:  

Název projektu: Podpora studentů a absolventů VŠE při vstupu na trh práce 
 

 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2009 Do: 31.12.2009 

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

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 696 696 0 

Čerpáno 696 696 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph. D.  

Podpis:   

Fakulta/Součást Rozvojové a poradenské centrum  

Adresa/Web: rpc.vse.cz  

Telefon: 224095630  

E-mail: lukesm@vse.cz  

 

Jméno rektora: prof. Ing. Richard Hindls, CSc. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 

  č. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Splnění cílů 

1 
Nabídnout studentům služby kariérového poradce (zejména 
individuální kariérové poradenství) a tyto služby v průběhu 
roku 2009 realizovat. 

splněno 

2 

Připravit metodické příručky zacílené přímo na studenty VŠE 
a jim relevantní obory pracovního uplatnění - jak psát CV, jak 
obstát u přijímacího rozhovoru a assessment centre a jak si 
správně vybrat své první zaměstnání. 

splněno 

3 
Na webových stránkách rpc.vse.cz studentům nabídnout 
užitečné informace, které napomohou jejich úspěšnému 
uplatnění na trhu práce. 

splněno 

4 
Navázat průběžnou komunikaci s absolventy VŠE a tím 
získávat i poskytovat užitečnou zpětnou vazbu. 

splněno 

5 
Realizovat alespoň 2 akce pro absolventy zaměřené na 
zlepšení uplatnění na trhu práce.  

splněno 

6 

Realizace a vyhodnocení rozsáhlého dotazníkového šetření 
mezi absolventy z let 2006 - 2008, které bude věnováno jejich 
uplatnění na trhu práce a zpětné vazbě na přínos studia na 
VŠE. 

splněno 

 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 
 č. 

Výstup projektu (přidejte řádky podle 
potřeby) 

Splnění výstupů 

 1 
Poskytování individuálního kariérového 
poradenství (min. 100 studentů VŠE). 

Splněno - Individuální kariérové poradenství 
bylo nabízeno v průběhu celého letního i 

zimního semestru v rozsahu 4 studenti týdně, 
celkem tedy kariérovým poradenstvím prošlo 
104 studentů VŠE. Získávána byla i zpětná 

vazba, která byla velmi pozitivní. 

2 

Vytvoření metodických příruček pro studenty 
zaměřené na optimalizaci jejich uplatnění na 
trhu práce – tvorba CV, příprava na přijímací 
rozhovor, assessment centrum, apod. a jejich 
zveřejnění na webu RPC. 

Splněno - Metodické příručky pro studenty byly 
vytvořeny kariérovou poradkyní a zveřejněny 

na webových stránkách RPC VŠE, v sekci RPC 
radí. 

3 
Sekce kariérové poradenství na webu 
rpc.vse.cz s příručkami pro studenty ke 
stažení. 

Splněno – informace jsou dostupné na 
http://rpc.vse.cz/karierove-poradenstvi-1 a 

http://rpc.vse.cz/jak-napsat 

4 
Intenzivní emailová komunikace mezi 
absolventy VŠE a pracovníkem RPC s cílem 
vzájemné zpětné vazby a rozvoje spolupráce. 

Splněno – díky komunikaci se počet absolventů 
v databázi zvýšil na již více než 5.000, Dne s 

VŠE se zúčastnilo 1.400 absolventů, výzkumu 
kariérního uplatnění absolventů se zúčastnilo 

1.340 z celkem 4.000 oslovených absolventů a 
byla získána užitečná zpětná vazba 

5 
Realizace dvou akcí pro absolventy 
zaměřených na jejich uplatnění na trhu práce. 

Splněno – byly realizovány celkem 3 akce 
zaměřené na absolventy a jejich tržní uplatnění 
– 18.6.2009 se konala panelová diskuze na téma 
"Příležitosti na trhu práce", které se zúčastnilo 

90 absolventů VŠE, 24.9.2009 se konala 
diskuze se CEO Wood & Company Janem 
Sýkorou "Příležitosti v roce 2010", které se 

účastnilo 20 absolventů a nově byla zavedena 
jako součást Dne s VŠE panelová diskuze na 

stejné téma, kterou si vyslechlo 420 absolventů 
VŠE 

6 

Výzkumná zpráva z realizovaného 
dotazníkového šetření mezi absolventy, která 
bude věnována jejich uplatnění na trhu práce a 
zpětné vazbě na přínos studia na VŠE. 

Splněno – výzkumná zpráva věnovaná uplatnění 
čerstvých absolventů na trhu práce je k 

dispozici na webu RPC. Zpráva zahrnuje 
členění podle jednotlivých oborů, fakult a 

vztahy mezi studovanými obory a následným 
pracovním uplatnění. Výsledky byly 

komunikovány v rámci VŠE na vedení VŠE i 
vedení fakult. 

 
 
 
 

  

 

http://rpc.vse.cz/karierove-poradenstvi-1
http://rpc.vse.cz/jak-napsat


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   

2   

Přehled o 
pokračují-
cím 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) 

   

   

 

 

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


