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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: 

c) podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založené na 

analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které  nelze financovat 

z operačních programů. 
 

Název projektu: Příprava learning outcomes vybraných studijních oborů na VŠE v 

Praze jako příspěvek k vytváření Národní soustavy kvalifikací terciárního 

vzdělávání 
 

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 900 900 0 

Čerpáno 900 900 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

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

Podpis:   

Fakulta/Součást Rektorát Rektorát 

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

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

Telefon: 224 095 720 224 095 730 

E-mail: hindls@vse.cz savina@finardi.cz 

 

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

Podpis:  

Datum: 19. 1. 2011 

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. 

 Hlavním cílem projektu byla příprava metodiky sestavení learning outcomes na VŠE 

v Praze, a to vybrané studijní obory. Tato metodika byla sestavena na základě rešerše 

dostupných zdrojů, a to včetně těch zahraničních. Autoři metodiky se tedy snažili 

zohlednit stávající trendy v zahraničí. Zároveň projekt sledoval i vývoj na národní 

úrovni zejména IPn Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Metodika bude brzy 

dostupná na stránkách VŠE v Praze – v současnosti ještě prochází oponenturou a 

zejména bude drobně upravena v závislosti na zapojení aktérů VŠE v Praze do 

pilotního projektu v rámci IPn Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání.  

Připravená metodika byla rozeslána vybraným vedoucím kateder, aby vytvořili 

model learning outcomes pro své studijní obory. Jednalo se o následující obory: 

Zdanění a daňová politika, Bankovnictví a pojišťovnictví, Účetnictví a finanční řízení 

podniku, Podniková ekonomika a management, Arts Management, Sociálně-

ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii a rovněž byl zapojen obor 

International Management.  Jednotlivý vedoucí kateder a garanti oborů, pak 

konzultovali learning outomes svých oborů s externími aktéry. Metodika bude 

v následujících letech aplikována na zbylé do pilotního projektu nezapojené studijní 

obory VŠE v Praze. Dlouhodobým cílem je převedení learning outcomes na studijní 

programy VŠE v Praze. Projekt learning outcomes bude i nadále sledovat vývoj na 

národní úrovni v oblasti národních kvalifikačních rámců. 

Dalším cílem tohoto projektu byla udržitelnost ECTS a DS Label, které VŠE v Praze 

získala a jejichž platnost je časově omezená. Skutečnost, že VŠE v Praze rozpracovala 

metodiku sestování learning outcomes jistě povede k ještě větší internacionalizaci 

studia na VŠE v Praze. Samozřejmostí je, že learning outcomes budou dostupné i 

v anglickém jazyce. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Projekt v lednu 2010 nebyl prezentován na semináři Hodnocení kvality vysokých škol, kde byl 
prezentován příspěvek z jiného rozvojového projektu. Důvodem bylo, že v té době nebyla dostupná 
ucelená metodika learning outcomes na VŠE v Praze.  
Pracovní skupina byla ustavena v počtu 8 lidí  - tento cíl byl tedy splněn. Následně byly vytipovány 
studijní obory, které budou do projektu zapojeny. Smysl a význam learning outomes byl rovněž 
prezentován, a to formou zaslání ucelené metodiky pro přípravu learning outcomes. Vedoucí kateder 
potom learning outcomes svého oboru konzultovali se členy kateder, studenty i s externími aktéry. 
Zatím nebyl splněn výstup, aby byly learning outomes zapracovány do Integrovaného studijního 
informačního systému VŠE v Praze, protože tato záležitost se ukazuje se technicky náročnější, 
protože VŠE v Praze není vlastníkem tohoto systému. Prozatím je teda připravována webová 
stránka v rámci domény VŠE, kde tyto výstupy budou prezentovány a zároveň budou jednotlivé 
learning outomes daných oborů prezentovány na stránkách daných kateder.  

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. 
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Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

 

 

 

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

 
 

 

 

 


