
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
9 Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy 
založených na důsledné SWOT analýze předchozího vývoje a současného stavu 

Podprogram:  

Název projektu: Další rozvoj e-learningu na VŠE 

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 300 300 0 

Čerpáno 300 300 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. 

 (1) Školení učitelů a asistujících studentů k tvorbě projektů a opor v prostředí ISIS 
(2) Transformace e-learningu studijního programu navazujícího magisterského studia 

Cestovní ruch do prostředí ISIS. 
(3) Transformace e-learningu vedlejších specializací Diplomacie a Retail Business do 

prostředí ISIS. 
(4) Záznam vybrané výuky s využitím Mediasite. 
(5) Prezentace zaznamenané výuky a dalších akcí na videoserveru. 

splněno 
splněno 
 
splněno 
 
splněno 
splněno 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 (1) Školení učitelů a asistujících studentů k tvorbě projektů a opor v prostředí ISIS 
Proběhlo zaškolení učitelů kateder KAJ, KNJ, KPEP, KSE. Katedry KAJ, KPEP vytvořily a používají 

rozsáhlé e-learningové testy (testování předmětů 2AJ204, 2PR101). 
 (2) Transformace e-learningu studijního programu navazujícího magisterského studia Cestovní 

ruch do prostředí ISIS. 
Transformace 9 předmětů dostupná v ISIS v e-learningových projektech 2CR401, 2CR402, 2CR403, 

2CR404, 2CR405, 2CR406, 2PR422, 2SE405, 2SE407. 
(3) Transformace e-learningu vedlejších specializací Diplomacie a Retail Business do prostředí 

ISIS. 
Transformace 5 předmětů VS Retail Business dostupná v ISIS v e-learningových projektech 2OP521, 

2OP522, 2OP523, 2OP524, 2OP525. 
Transformace 5 předmětů VS Diplomacie dostupná v ISIS v e-learningovém projektu Diplomacie. 
(4) Záznam vybrané výuky s využitím Mediasite. 
Na serveru http://multimedia.vse.cz jsou veřejně dostupné záznamy předmětů: 
2OP381 Manažerská informatika 1 (celé dva semestry) 
2OP482 Manažerská informatika 2 (celé dva semestry) 
2OP483 Manažerská informatika 3 (celé dva semestry) 
2SE323 Simulace rozhodovacích procesů (mimosemestrální kurz) 
2SM429 Terorismus a lidská práva (mimosemestrální kurz) 
3MA543 Podnikatelské praktikum (vybrané přednášky externistů) 
3MA544 Podnikání malých a středních firem (vybrané přednášky externistů) 
4SA325 Řízení bezpečnosti informačních systémů (vybraná přednáška) 
U065 Digitální fotografování pro začátečníky (celý semestr) 
U068 Digitální video (celý semestr) 
U069 Adobe Premiere Elements (celý semestr) 
U072 OneNote (mimosemetrální kurz) 
U074 Outlook (mimosemestrální kurz) 
Inkubátor – Personalista VI (soutěžní přehlídka) 
Zaměstnatelná budoucnost III (setkání manažerů, pedagogů a studentů) 
Současné možnosti a perspektivy e-learningu (přednáška pro učitele) 
Vícedruhové záznamy (přednáška pro řešitele rozvojového projektu) 
(5) Prezentace zaznamenané výuky a dalších akcí na videoserveru. 
Výše uvedené záznamy výuky jsou dostupné na serveru http://multimedia.vse.cz.  
V rámci dalších akcí byly zaznamenány a publikovány: 
Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů 
Informační schůzka Univerzity třetího věku 
Prezentace kandidátů na rektora 
Přednáška premiéra Jana Fischera na VŠE Česko očima nepolitika v politice 
Den s VŠE (úvod) 

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   

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) 

2010 4 000 Vícedruhové záznamy a rozvoj e-learningu 

 

 

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

http://multimedia.vse.cz/
http://multimedia.vse.cz/

