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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE                                                                                         

 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 

7. Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných 

stránek vysoké školy 
 

Podprogram: podprogram na podporu oblasti řízení kvality s uplatněním vícekriteriálního hodnocení 

Název projektu: 
Dokončení projektu EQUIS – certifikace Fakulty podnikohospodářské ve smyslu požadavků 

EQUIS  

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1060,- 1060,-  

Čerpáno 1060,- 1060,-  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.  doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Podnikohospodářská Podnikohospodářská 

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

Telefon: 224098439 224 09 8352  

E-mail: veber@vse.cz  sedl@vse.cz 

 

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

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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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. 

 Ad 1) Na základě výsledků před-auditu  EQUIS připravit a realizovat korekční opatření, jimž bude 

reagováno na zjištěné nedostatky či činnosti fakulty, které mají potenciál ke zlepšení. 
Z průběhu před-auditu, který realizoval  prof. Rolandem  Van Dierdonckem, vice-presidentem EFMD 
(European Foundation for Management Development),  nevyplynuly žádné kritické nedostatky v činnosti 
fakulty, nicméně bylo vedení fakulty upozorněno na řadu situací, které mají potenciál ke zlepšení, i k tomu, 
co by měla obsahovat samohodnotící zpráva. 
Ad 2) Vypracování plné sebehodnotící zprávy dle standardů a kritérií EQUIS 
Tým fakulty EQUIS, složený z vedení fakulty a některých dalších pracovníků fakulty paralelně se 
zlepšováním slabých stránek v činnosti fakulty, začal řešit i postupné zpracování sebehodnotící zprávy za 
fakultu dle kritérií EFDM, na EFDM byla zaslána její zkrácená verse k posouzení a v současnosti finišují 
práce na plnohodnotné podobě samohodnotící zprávy.  
Ad 3) Podstoupení kompletního auditu EQUIS  
S ohledem na delší termíny reakce na zaslané materiály ze strany EFMD, se proces akreditace opožďuje. 
Podstoupení vlastního kompletního auditu EQUIS bylo dohodnuto na polovinu r. 2011. 
Ad 4) Podpora všech aktivit „internacionalizace.“ 
Fakulta v průběhu roku dosáhla četných posunů v aktivitách zaměřených na mezinárodní vztahy. Tyto 
skutečnosti byly oceněny i v mezinárodním ratingu studijních programů realizovaných fakultou i v ratingu 
samotné fakulty. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Ad 1) Odstranění slabých míst v činnosti fakulty zjištěných při před-auditu EQUIS 
Vedení fakulty v zájmu přípravy na akreditaci EQUIS a při odstraňování slabých stránek z před-auditu 
uskutečnilo řadu opatření/aktivit: 
- zprovoznění nové verse webu fakulty (únor 2010) a následně anglické verse fakultního webu  
http://fba.vse.cz/  (duben), koncem roku byly zadány dílčí překlady k ruské verse webu fakulty, 
- příprava a realizace mezinárodní konference „Jak dál po krizi“ ve spolupráci se Senátem PČR (červen) a 
v této souvislosti zprovoznění samostatných webových stránek fakulty (http://konference.fph.vse.cz) 
 věnovaným konferencím pořádaným fakultou (duben), 
- vytvoření systému práce s absolventy fakulty (říjen), vytvoření informačních webových stránek pro 
absolventy (http://absolventi.fph.vse.cz), registračních karet absolventů, zahájení propagace klubu, vlastní 
aktivity pro absolventy – práce s absolventy je jedním z požadavků EQUIS a v tomto směru fakulta 
vykazovala minimum aktivit, 
- zřízení Centra aplikovaného manažerského a ekonomického výzkumu – CAMER – záměrem vzniku 
centra je vést k podpoře výzkumných aktivit doktorandů a mladých učitelů fakulty, umožnit pohotovou 
prezentaci výsledků jejich činnosti, blíže na webové stránce http://veda.fph.vse.cz 
- zlepšení řízení fakulty – vypracování dvou vnitřních předpisů směrnic – jedné pro řešení cestovních 
příkazů, druhé pro objednávání, fakturaci a likvidaci faktur, drobných vydání apod.  
Domníváme se, že i tyto posuny uskutečněné na fakultě přispívají k pozitivnímu image fakulty na 
veřejnosti, fakulta měla v r. 2010 více jak pětinásobek zájemců u přijímacího řízení, absolventi fakulty stále 
bez problémů nacházejí pracovní uplatnění.  
Ad 2) Vypracovaná a odeslaná na EFMD sebehodnotící zpráva EQUIS 
Vedení vypracovalo tzv. krátkou versi samohodnotící zprávy,  její první verse nám byla vrácena ze strany 
EFMD k doplnění, následně jsme zaslali tuto upravenou verzi, ta byla přijata, po jejím odsouhlasení a 
drobných připomínkách došlo k vypracování úplné (komplexní) zprávy. Na konci roku probíhala finalizace 
této zprávy a první kapitoly byly předány k překladu do angličtiny.  
Ad 3 Podstoupení kompletního auditu EQUIS 
S vedením EFMD bylo dohodnuto, že audit na místě (na fakultě) proběhne v polovině r. 2011, důvodem je 
ta skutečnost, že v komunikaci s EFMD jsou dlouhé termíny, jeho vedení se schází čtyřikrát ročně a na 
těchto jednáních se vyjadřují k podání žádosti o akreditaci, ke zprávě k pre-auditu a určení posuzovatele/ů 
pre-auditu, k stanovisku z pre-auditu (zde se zjistí, že o akreditaci projevila zájem ještě druhá fakulta VŠE, 
ale protože dle nich jde o druhý subjekt, je nejprve nutné rozdělit původní přihlášku za VŠE na dvě - za 
jednotlivé fakulty, doplatit členský poplatek) a pak oni předávají další stanoviska, takže se celkový proces 
akreditace natahuje. 
Ad 4) Další posuny v internacionalizaci (společné výukové programy, výměnné pobyty, společné 
výzkumné projekty, společné publikační tituly apod.  
V polovině r. 2010 fakulta měla první absolventy studijního oboru International Management, který v sobě 
obsahuje i mezinárodní program CEMS a je plně vyučován v anglickém jazyce.

1/
  

Tento program  (CEMS Masters in International Management - CEMS MIM), byl v prestižním ratingu 
Financial Times zařazen na druhé místo mezi všemi hodnocenými a zveřejněnými programy. 
Magisterský studijní program  fakulty Podniková ekonomika a management obsadil v tomto hodnocení 58 
místo. I toto zařazení lze považovat za úspěšné, jde totiž o jediný studijní program z ČR, který se vešel do 
zveřejněného hodnocení 65 nejlepších studijních programů zaměřených na ekonomiku, management či 
podnikání

2/
.  

V září 2010 fakulta získala akreditaci na výuku bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a 
management v ruském jazyce

3/
. Nyní intenzivně připravuje zahájení výuky od akademického r. 2011/12, 

základem by se měla stát ruská mutace fakultního webu, na které v posledním čtvrtletí r. 2010 započaly 
překlady. Tato stránka by též měla být hlavním komunikačním nástrojem s rusky mluvícími studenty. 

http://fba.vse.cz/
http://konference.fph.vse.cz/
http://absolventi.fph.vse.cz/
http://veda.fph.vse.cz/
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Zároveň byly dokončeny dohody ohledně zahájení společného studijního programu s Moskevskou 
městskou státní universitou o zahájení společného bakalářského studijního programu též od r. 2011/12. 
V r. 2010 došlo a interní fakultní akreditaci dalších předmětů vyučovaných v anglickém jazyku, takže nyní 
se počet těchto předmětů blíží padesáti, navíc více jak třicet předmětů bylo v cizím (zejména anglickém 
jazyku) odučeno hostujícími profesory. Daří se i opačné výjezdy, tj. učitelů fakulty jako hostujících 
profesorů na zahraničních školách (cca 10 výjezdů).  
Fakulta měla zastoupení (proděkanka fakulty) na výroční konferenci PIM

4/
. 

Fakultě též oproti předcházejícímu roku navýšila počet studentů, kteří vyjeli na studijní (zpravidla 
semestrální) pobyty na různé partnerské školy.  
Nad rámec celoškolsky uzavíraných smluv s partnery v zahraničí, fakulta uzavřela další tři vlastní smlouvy 
o spolupráci se zahraničními univerzitami.  
 
1/ 

CEMS – The Global Alliance in Management Education je sdružením prestižních vysokých škol a univerzit, které 

poskytují manažerské vzdělání. V současné době je do CEMSu přijato 27 vysokoškolských institucí (vždy pouze jedna 

z každého státu), Za ČR byla přijata VŠE a školou pověřena realizací projektu CEMS MIM je naše fakulta. V hodnocení 

VŠ institucí v rámci tohoto studijního programu stojí fakulta v první polovině.  

2/ 
Rating Financial Times manažerských, resp. ekonomických/podnikatelských škol má značný význam v mezinárodním 

hodnocení, pokud jde o studijní programy, jsou do něho přihlášeny stovky studijních programů nejen z evropských 
vysokých škol. Je to poprvé, kdy se do tohoto prestižního hodnocení (šedesáti pěti zveřejňovaných institucí) dostal český 
studijní program. Díky tomuto hodnocení se i VŠE jako celek dostala poprvé v rámci hodnocení FT European Business 
School Ranking 2010 na 73 místo ze zveřejněných 75 nejlepších škol. 

3/  
I v tomto případě jde o první akreditaci udělenou v ČR pro výuku bakalářskému studijnímu programu v ruském jazyce. 

4( 
PIM (Partnership in Management) je světová aliance vysokých škol a universit v oblasti managementu, v současnosti 

má 57 členských univerzit z celého světa, (Evropa, Asie, Severní i Jižní Amerika, Blízký Východ a Afrika).Účast na 
výroční konferenci představuje výjimečnou příležitost komunikace s představiteli členských škol v celého světa, 
umožňuje rozvoj spolupráce a výměny studentů s PIM školami, dále pak  benchmarking,  neboť členy PIM jsou přední 
světové univerzity a v neposlední řadě zachycení nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání v managementu, letos to např. 
byla ochrana životního prostředí a sociální odpovědnost univerzit.

 

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 
Postoupení komplexního auditu EQUIS 
proběhne v polovině r. 2011 

Lhůty spojené s procesem akreditace ze strany 
akreditační organizace EFMD jsou mnohem 
delší, než jsme při stanovení harmonogramu 
rozvojového projektu předpokládali.  

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) 

2008 1360  

2009 1360  

2010 1060  

   

   

 

 

 

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


