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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: Kvalitní nabídka kurzů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky na všech 

fakultách VŠE v Praze. 

Cíl splněn. Hostující profesoři realizovali výuku na všech pražských fakultách. Vzhledem k velkému 

zájmu studentů o výuku hostujících profesorů byly pro financování využity nejen zdroje RP, ale i 

vlastní zdroje z doplňkové činnosti (celoškolský program CESP), z podpory Francouzského 

velvyslanectví (celoškolský program IFTG) a školného. Po každém semestru proběhla anketa  

Cíl 2: Možnost uplatnění jazykových kompetencí studentů při výuce odborných předmětů. 
Cíl splněn. Studenti absolvovali výuku v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině.  
 
Cíl 3: Internacionalizace doktorského studijního programu - zapojení hostujících profesorů do 
výuky. 
Cíl splněn. V rámci doktorského studijního programu byl do výuky s podporou Rozvojového projektu 
v letním semestru zapojen jeden hostující profesor a zimním semestru dva hostující profesoři. 
 
Cíl 4: Umožnit studentům VŠE studium v rámci mezinárodních studentských skupin. 
Cíl splněn. Více než polovina výuky hostujících profesorů proběhla v rámci mezinárodních studijních 
skupin, tj. za účasti výměnných zahraničních studentů.  Jednalo se o 27 studijních skupin v letním 
semestru a 16 mezinárodních skupin v semestru zimním. 
 
Cíl 5: Zvýšení počtu výjezdů pedagogů VŠE za účelem hostování na zahraničních školách. 
Cíl splněn. V roce 2010 bylo realizováno o 29 % výukových pobytů na zahraničních partnerských 
vysokých školách více než v roce 2009. 
 

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 VŠE v Praze byla v roce 2010 nabídnuta možnost absolvovat výuku celkem 80 odborných 
kurzů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky. V letním semestru se jednalo o 47 
kurzů, v zimním semestru bylo realizováno 33 kurzů. Celkem na VŠE hostovalo 77 zahraničních 
akademických pracovníků. Kurzy jsou akreditovány na fakultách, ale často jsou zpřístupněny i 
studentům z dalších fakult a studentům zahraničním, jako kurzy celoškolsky volitelné. 
 
Tab. č.1: Výuka zahraničních akademických pracovníků na VŠE podle fakult 

 FFÚ FMV FP FIS NF FM Celoškolské 
programy 

Celkem 

Letní 
semestr 

5 16 17 1 5 0 3 47 

Zimní 
semestr 

3 11 7 0 5 0 7 33 

 
 
Výstup 2: Počet kurzů hostujících profesorů nabízených v různých světových jazycích.  

Celkem hostovalo na VŠE v Praze 77 hostujících profesorů z 28 zemí světa. Nejvíce kurzů proběhlo 

v anglickém jazyce (63), ve francouzštině (9), němčině (6) a ruštině (2). 

 
Výstup 3: Počet kurzů hostujících profesorů ve výuce doktorských studijních programů. 
Doktorandi měli možnost absolvovat v angličtině povinný kurz Metodologie vědy a kurz Mezinárodní 
finanční trhy, který proběhl v zimním i letním semestru. 
 
Výstup 4: Zvýšení počtu učitelů hostujících na zahraničních vysokých školách. 
V roce 2010 bylo realizovalo 36 výukových pobytů pedagogů VŠE na partnerských školách v rámci 
programu LLP ERASMUS (v roce 2009 to bylo 27) a 2 výukové pobyty na partnerské čínské 
univerzitě. 

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 
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. 
 

 

 

 


