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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE                                                                                         

 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
 
Program na podporu dalšího vzdělávání  
 

Podprogram: 
Podprogram na podporu rozvoje vzdělávání ostatních skupin v rámci celoţivotního vzdělávání podle 
zákona o vysokých školách  

Název projektu: 
Rekvalifikační kurzy pro absolventy středních a vysokých škol  

 

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

Dotace (v tis. Kč) Celkem:  600 
V tom běţné finanční 
prostředky: 600 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Poţadavek 600 600 -- 

Čerpáno 600 600 -- 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. Doc. Ing. Jiřina Bokšová, PhD. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Financí a účetnictví VŠE Praha Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha  

Adresa/Web: Nám. W. Churchilla č. 4, 130 67 Praha 3 Ţiţkov Nám W. Churchilla č. 4, 130 67 Praha 3 Ţiţkov 

Telefon: 224 095 134 224 095 148  

E-mail: asztalo@vse.cz boksova@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 kaţdého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

  
1. Rekvalifikační studium vysokoškolsky vzdělaných ekonomů 
 
1. Organizace kurzů pro rekvalifikaci absolventů ekonomických směrů vysokých škol.  Byl 
vypracován projekt který byl MŠ akreditován. 
2. Příprava  kvalifikačního  studia učitelů obchodní písemné a elektronické komunikace. Kurz byl 
realizován. 
3. Tvorba realizovatelných audiovizuálních a elektronických materiálů pro výuku v celoţivotním 
vzdělávání učitelů ekonomických předmětů včetně elearingu . Byly vytvořeny učební pomůcky, které 
se vyuţívají.  
4. Tvorba materiálů pro  inovační kurz Účetnictví. Materiály byly vypracovány.  
5. Příprava rekvalifikačního a inovačního kurzu Účetnictví. Rekvalifikační kurz byl realizován. 
6. Realizace rekvalifikačního a inovačního kurzu Účetnictví – splněn na 100 % 
 
 
Některé cíle projektu byly v realizační fázi  prohloubeny a realizovány. Podrobnosti jsou uvedeny 
v následující části, která se týká výstupů.    
 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Plnění výstupů: 
 
1. Studijní program učitelství pro ekonomy 
 
Celkovým výstupem je 197 stránková zpráva o plnění rozvojového programu.  Byl vypracován 
projekt CŢV učitelů ekonomických předmětů, který byl předloţen k akreditaci MŠMT ČR. 
Ministerstvo tento projekt akreditovalo. Byl zorganizován kurz DPS pro učitele ekonomických 
předmětů, jehoţ se účastnilo 120 účastníků z řad učitelů středních škol a z hospodářské praxe. Byl 
zpracován podrobný program pro zavedení kombinovaného studia pro studium ekonomů k získání 
kvalifikace k výuce ekonomických předmětů na středních školách v bakalářském studijním 
programu. Projekt byl předloţen k akreditaci.  Projekt se podle připomínek AK přepracovává.     
    
2. Studijní program pro studium učitelů obchodní a elektronické komunikace 
 
Byl vypracován projekt rozšiřujícího studia učitelů písemné a komunikační komunikace. Kurs se 
realizoval v počtu 14 účastníků.  
  
3. Výukové pomůcky v CŢV učitelů ekonomických předmětů 
 
Byly vypracovány studijní opory pro studenty v CŢV učitelů ekonomických předmětů pro kurzy 
vyučované v tomto studiu a to:  DEP505,  DEP419,  DEP506,  DEP507,  DEP416,  DEP022,  DEP418. 
Typy studijních opor jsou následující: 
- Powerpointy pro prezentace (67 příkladů) 
- u-spořádání učební látky (1 případ) 
- sylaby (2 případy)  
Studijní opory jsou v elektronické podobě, které jsou uveřejněné na stránkách katedry. 
 
4. Tvorba materiálů pro inovační kurz Účetnictví 
 
K rekvalifikačnímu a inovačnímu kurzu byly vypracovány dva samostatné studijní materiály kaţdý 
v rozsahu cca 100 stran. (materiál Základy účetnictví vypracovala doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D; 
materiál Finanční účetnictví vypracovala Ing. Monika Randáková, Ph.D.) – termín vypracování 
materiálů březen – červenec 2010. 
 
5.  Příprava rekvalifikačního a inovačního kurzu Účetnictví 
 
Oslovení Úřadů práce v Praze a ve Středočeském kraji s nabídkou kurzu 
Byl vypracován několikastránkový nabídkový leták, který byl rozeslán na jednotlivé úřady práce 
v Praze a ve Středočeském kraji. Osobní kontakty byly navázány s Úřadem Práce hlavního města 
Prahy, Kladna, Příbrami a Mělníka – termín realizace červenec – říjen 2010 
 
Rekvalifikační a inovační kurz byl na úřadech práce pojat jako výběrový, úřady práce potvrzovali 
vybraným účastníkům kurzu přihlášku. Do kurzu bylo vybráno 30 účastníků registrovaných na 
úřadech práce.  Kdo neměl potvrzenou přihlášku od úřadu práce, kde byl registrován, nemohl se 
kurzu zúčastnit. Tím  byla zajištěn výběr v rámci programu dalšího vzdělávání a jeho podprogramu 
na podporu rozvoje vzdělávání ostatních skupin v rámci celoţivotního vzdělávání.   
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Ze strany úřadů práce byla tato aktivita velice vítána, neboť kurz probíhal v době, kdy úřady práce 
jiţ neměly zdroje na pořádání rekvalifikačních kurzů.  
 
Ze strany úřadů práce byla vznesena ţádost, zda by bylo moţné uspořádat obdobný kurz pro úřady 
práce i v roce 2011. 
 
6.  Realizace kurzu – postgraduální forma – 6 výukových lekcí po 8 hodinách, konzultace a kontrola 
domácí přípravy 12 hodin – termín realizace listopad, prosinec 2010. 
 
Kurz probíhal v termínech 10. 11. 2010, 13.11. 2010,  20.11. 2010,  24.11. 2010,  1.12. 2010 a 4.12. 
2010 vţdy od 9 hod. do 17 hod. Účastníci kurzu vedle přímé výuky vypracovávali domácí úkoly, 
které byly lektory vybírány a kontrolovány.  
 
Na poslední lekci dne 4.12.2010 účastníci vypracovávali závěrečný test, na jehoţ základě jim bylo 
uděleno osvědčení o absolvování rekvalifikačního a inovačního kurzu.  
 
 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, ţe jste ţádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této ţádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení ţádosti 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 jiţ bylo 

vyčerpáno. V případě, ţe je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

-- -- -- 

   

   

   

   

 

 

 

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

 
 

 

 

 


