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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2011 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol 

Podprogram: a) oblast řízení kvality a na podporu hodnocení činností 

Název projektu:  

Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému 

sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu 
 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2011 Do: 31. 12. 2011 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 4 540 3 940 600 

Čerpáno 4 540 3 940 600 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Rektorát VŠE Rektorát VŠE 

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

Nám. W. Chuchilla 4, 130 67 Praha 3 
www.vse.cz 

Telefon: +420 224 095 720 +420 224 098 532 

E-mail: hindls@vse.cz istvanfy@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. 

 1. Analýza silných a slabých stránek systému ECTS pro potřeby VŠE – splněno 

2. Předložení návrhu na úpravy ISIS za účelem implementace systému zpětné vazby 

– splněno 

3. Konzultace se zúčastněnými stranami – splněno 

4. Zajištění implementace a problémů s tím spojených – splněno 

5. Tvorba metodiky kvalitativních ukazatelů rozpisu rozpočtu uvnitř VŠE v souladu 

s DZ MŠMT jako motivačního prvku fungování součástí VŠE – splněno 

6. Rozhodnutí o podílu výkonové a kvalitativní složky rozpisu rozpočtu – splněno 

7. Technické zabezpečení databázového prostředí pro sledování příslušných 

ukazatelů – splněno;  

8. Tvorba databází kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – splněno částečně: 

databáze měla být připravena na základě návrhu Zásad a pravidel hospodaření na 

rok 2013, jejichž první verze měla být k dispozici v září roku 2012; ani ke konci 

ledna tato první verze ze strany ministerstva nebyla zveřejněna. 

9. Systémově integrované prostředí pro tvorbu rozpočtu uvnitř VŠE – splněno. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 1. Zpráva o výběru optimální metody hodnocení náročnosti studijních povinností - splněno 

2. Metodika alternativních atestací v systému ECTS - splněno 

3. Předložení návrhu na úpravy ISIS - splněno 

4. Konkrétní změny v systému ISIS - splněno 

5. Analýza dopadů implementace - splněno 

6. Stanovení kvantifikovatelné metodiky sledování základních parametrů kvalitativních ukazatelů, 

rozepisovaných rozpočtem VVŠ, na VŠE - splněno 

7. Na základě bodu ad 6) stanovení procentního podílu výkonové složky a kvalitativní složky 

rozpočtu VŠE a rozpočtu součástí VŠE - splněno 

8. Technické propojení agend kvalitativních ukazatelů ekonomického informačního systému a 

kvalitativních ukazatelů studijního informačního systému - splněno 

9. Vytvoření komplexního databázového prostředí, zahrnujícího kvalitativní hlediska rozpisu 

rozpočtu, jako součásti integrovaného informačního systému VŠE – splněno částečně, viz bod 8 

cílů 

10. Vytvoření systémové finální podoby metodiky, zohledňující kvalitativní hlediska rozpisu rozpočtu, 

mezi jednotlivé součásti VŠE (fakulty, rektorátní pracoviště atd.,  …) - splněno 
 

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   
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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) 

   

   

   

   

   

 

 

 


