
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia 

Podprogram: 
Podprogram na podporu talentovaných studentů zejména  magisterských a doktorských studijních 
programů 

Název projektu:                         HONORS ACADEMIA 
 

 

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 790 790  

Čerpáno 790 790  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta podnikohospodářská/VŠE v Praze Fakulta podnikohospodářská/VŠE v Praze 

Adresa/Web: 
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3/ 
www.vse.cz 

Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3/ 
www.vse.cz 

Telefon: 224098334 224098334 

E-mail: novy@vse.cz novy@vse.cz 

 

Jméno rektora: 
 
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 

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. 

 Elitní program pro talentované studenty magisterského stupně studia, zařazený nad základní povinnosti 

vybraných studentů. Program spočívá ve strukturované nabídce náročných předmětů, rozvoje odborného 

manažerského potenciálu, přímé vazby na podnikovou praxi a získání mezinárodních zkušeností při 

napojení na obdobné programy v zahraničí. Program vychází z několikaletých zkušeností s Honors 

Academia zahraničních univerzit (Uni Regensburg), který je zejména v SRN a VB silně podporován 

vládními programy a prokazatelně zvýšil úroveň (rating) a prestiž univerzit. 

Všechny cíle byly naplněny, v následujících letech budou dále rozvíjeny a zkvalitňovány. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Obsahová struktura programu, upřesnění – splněno 

Kritéria a metody výběru studentů ve spolupráci s partnerskými firmami – splněno 

Přijetí studentů, i zahraničních a z jiných univerzit ČR - splněno 

Organizace (předpisy, pravidla), upřesnění praxí, projektů apod. – splněno 

Spolupráce s firmami – splněno 

Rozšíření mezinárodní spolupráce, hostující profesoři – USA, Německo, Indie, Čína 

Příprava výuky pro další semestry – splněno 

Propagace, tisková konference, články v tisku – splněno 

www stránky – splněno 
 

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   

3   

4   

5   

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) 

2007 1000  

2008 790  

2009 790  

   

   

 

 

 

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

 


