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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. 

 Realizace programu LLP a dalších mezinárodních bilaterálních smluv formou široké nabídky 

kurzů pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů. Posílení nabídky odborných kurzů 

menších oborů. 

Cíl splněn. VŠE v Praze realizovala v roce 2010 spolupráci se 156 zahraničními partnerskými 

vysokými školami. V roce 2010 došlo k výraznému rozšíření nabídky kurzů na všech pražských 

fakultách – počet kurzů se zvýšil o více než 40 % oproti roku 2009. U menších oborů došlo ke 

zlepšení zejména na Národohospodářské fakultě a na menších oborech Fakulty mezinárodních vztahů. 

 
Uzavření nových smluv o spolupráci pro menší obory. 

Cíl splněn. Pro program Economic and Regional Studies of Latin America ( CLAS ) byly uzavřeny 

smlouvy  

s Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) (Provincia de Buenos Aires) – Argentina, 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”– Bolívie, Universidad Mayor de San Simón 

(Cochabamba) – Bolívie, Universidad Alberto Hurtado  (Santiago) - Chile . 

Pro program  International and Diplomatic Studies (IDS) byly uzavřeny smlouvy s University of 

Warsaw – Polsko, Sabanci University (Orhanli-Tuzla, Istanbul) – Turecko. 

Pro další obory VŠE byly uzavřeny smlouvy s Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro“  (Alessandria) – Itálie, Hogeschool–Universiteit Brussel  – Belgie, University of 

Groningen - Nizozemí ,Karlstad University – Švédsko, Nagoya University of Commerce and Business 

- Japonsko, University of  Northern Colorado (Greeley) – USA, Westfälische Wilhelms–Universität 

Münster – Německo. 

 

Zlepšení kvality cizojazyčné odborné výuky na VŠE – aktualizace kurzů, příprava nových 

pedagogických pomůcek v angličtině. 

Cíl splněn. Pro všechny nově nabízené kurzy byly vypracovány sylaby v anglickém jazyce. 

Nakladatelství Oeconomica vydalo v roce 2010 čtyři odborné publikace v angličtině: Lukeš: 

Entrepreneurship – A Psychological Approach; Machková, Král, Lhotáková: International Marketing; 

Brunet-Thornton: Introduction to Cross-Cultural Management; Witzany: Credit Risk Management and 

Modeling. 

 

Posílení oboustranné mobility studentů. Zvýšení počtu přijímaných i vysílaných studentů, 

zejména na úrovní navazujících magisterských a doktorských studijních programů. 

Cíl splněn. Do zahraničí bylo vysláno celkem 476 studentů VŠE (o 8% více než v roce 2009), z toho 

16 studentů doktorského studia.  

VŠE přijala 563 zahraničních studentů, kteří studovali minimálně jeden semestr v některém 

z cizojazyčných programů bakalářského a magisterského studijního programu.  V anglicky 

vyučovaném programu pro doktorandy studovalo celkem 20 zahraničních studentů, z toho 3 výměnní. 

 

Zvýšená mobilita učitelů všech fakult VŠE v Praze – výuka na evropských i mimoevropských 

školách. Aktivní participace učitelů na projektech CEMS. 

Cíl splněn. Učitelská mobilita se zvýšila o 29 % ve srovnání s rokem 2009. Učitelé aktivně 

participovali na projektech programu CEMS, který byl vyhodnocen jako 2. nejlepší navazující 

magisterský program v oblasti managementu na světě v rankingu Financial Times 2010.  Jednalo se o 

účast v aktivitách Interfaculty Groups (odborných skupin), blokových seminářích a skill seminářích. 

Vedení VŠE se podílelo na činnostech Strategického výboru (rektor) a Výkonného výboru 

(prorektorka pro zahraniční vztahy). VŠE byla zastoupena na fóru Akademických ředitelů, 

koordinátorů programu a koordinátorů vztahů s korporátními partnery. 

 

Realizace stávajících navazujících magisterských studijních programů v cizích jazycích, 

zahájení výuky nově akreditovaných magisterských programů. Zvýšení celkového počtu 

studentů přijímaných do cizojazyčných magisterských studijních programů. 
Cíl splněn. V roce 2010 byly realizovány 4 stávající navazující magisterské programy a ve 2 dalších 

byla zahájena výuka od akademického roku 2010/2011. V celoškolském programu International 

Business – Central European Business Realities bylo zapsáno celkem 105 studentů, z toho 87 

zahraničních; v programu EITEI - Economics of International Trade and European Integration  

studovalo celkem 24 studentů a 31 zahraničních studentů programu Erasmus Mundus; v programu 

International Management - CEMS MIM studovalo celkem 106 studentů, z toho 6 zahraničních a 

dalších  23 výměnných zahraničních studentů z členských škol aliance; v programu Finance and 

Accounting for Common Europe – FINAC studovali 3 studenti, z toho 1 zahraniční a dalších 7 

zahraničních studentů z partnerských škol. Byla zahájena výuka ve dvou nově akreditovaných 



magisterských programech -  v programu International and Diplomatic Studies – IDS studovalo 8 

studentů, z toho 6 zahraničních a v programu Economic and Regional Studies of Latin America – 

CLAS studovalo 7 studentů, z toho 5 zahraničních. 

Plnění 
kontrolovatelných 
výstupů  

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

  
Počet kurzů pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů (cca 70 kurzů/semestr). 
V letním semestru bylo realizováno 139 kurzů, v zimním semestru 138 kurzů. Výuka probíhala 
převážně v angličtině. Vzhledem k velkému nárůstu počtu kurzů byly pro financování využity jak 
zdroje RP, tak vlastní zdroje VŠE. 
 
Tab. č.1: Počty kurzů pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů 

  FFÚ FMV FPH FIS NF Celkem 

Letní semestr 15 60 14 8 42 139 

Zimní semestr 12 50 32 7 37 138 
  
 
Kontrola kvality výuky formou studentské ankety na konci každého semestru. 
Na konci každého semestru probíhá kontrola kvality formou studentské ankety prostřednictvím 
Integrovaného informačního systému ISIS. V některých navazujících magisterských programech 
(CEMS, IB) jsou využívány ještě další ankety. U programu CEMS se jedná o anketu, jež probíhá na 
všech 26 členských školách a její výsledky jsou prezentovány na Academic Boardu. Všechny kurzy 
VŠE splnily náročná kvalitativní kritéria.  Specifické hodnocení kvality má i program double degree 
International Business – Central European Business Realities. 
 
Počet cca 400 vyslaných studentů VŠE na semestrální pobyt v zahraničí, zvýšení počtu přijatých 
zahraničních studentů na 400.  
Celkem bylo v roce 2010 na semestrální pobyt do zahraničí vysláno 476 studentů VŠE. V roce 2010 
studovalo na VŠE celkem 563 zahraničních studentů na min. 1 semestr (305 výměnných studentů, 29 
v rámci programu CEMS MIM, 87 v programu IB, 31 v programu EITEI, 7 v programu FINAC, 6 
v IDS, 5 v CLAS a 93 v programu CESP) tj. o 7% více než v roce 2009. 
 
Zvýšení počtu učitelů VŠE hostujících na zahraničních vysokých školách. Participace na 
činnosti Strategic a Executive Boardu, Interfaculty groups a výuka v blokových seminářích 
v rámci programu CEMS MIM. 
V roce 2010 se realizovalo 36 výukových pobytů pedagogů VŠE na partnerských evropských 
vysokých školách v rámci programu LLP ERASMUS (v roce 2009 to bylo 27) a 2 učitelé přednášeli 
na Shandong Economic University v ČLR. 
V rámci CEMS se 1 učitel VŠE v Praze podílel na výuce blokových seminářů na WU ve Vídni a 1 na 

Univerzitě Bocconi v Miláně. Jeden blokový seminář byl zorganizován v Praze. Aktivit v rámci 

Interfaculty Groups se zúčastnilo celkem 5 učitelů. 
 
Počty českých a zahraničních studentů v navazujících magisterských studijních programech 
International management (CEMS MIM),  International Business – Central European Business 
Realities (IB) a EITEI. 
V roce 2010 studovalo v programu International Business – Central European Business Realities (IB) 
105 studentů (z toho 87 zahraničních) ve všech ročnících; v programu International Management 
(CEMS MIM) celkem 106 studentů (z toho 6 zahraničních) ve všech ročnících a v programu EITEI 24 
studentů ve všech ročnících. 
 
Zvýšení počtu pedagogů, kteří vyučují v cizích jazycích na min. 10% z celkového počtu učitelů. 
 
V roce 2010 se do výuky odborných kurzů v cizím jazyce zapojilo celkem 94 pedagogů, což je cca 
13,5 %  z celkového počtu učitelů, kteří působí na VŠE v Praze.  
 

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) 



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) 

2007 4700  

2008 3800  

2009 4260  

2010 4200  

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 


