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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2011 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol 

Podprogram: 
b) podprogram na podporu spolupráce vysokých škol se základními, středními a vyššími 
odbornými školami 

Název projektu: 
Celostátní soutěž pro žáky středních odborných škol v oblasti účetnictví 

 

Období řešení projektu: Od: 1. ledna 2011 Do: 31. prosince 2011 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 400 400 0 

Čerpáno 400 400 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Ing. Jiří Pelák, Ph.D. 

Podpis: 

 
 

Fakulta/Součást 
Fakulta financí a účetnictví/katedra finančního 

účetnictví a auditingu 

Fakulta financí a účetnictví/katedra finančního 

účetnictví a auditingu 

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

kfua.vse.cz  

Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / 

kfua.vse.cz  

Telefon: 224 095 157, 606 474 731 602 297 807 

E-mail: lmejzlik@vse.cz pelak@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. 

 
 

Vytvoření adresáře s kontaktními osobami na SOŠ splněno 

Oslovení žáků a pedagogů středních škol splněno 

Přijímání přihlášek splněno 

Vypracování soutěžních zadání splněno 

Uspořádání soutěže splněno 

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků splněno 

 
Komentář: 
 
Na základě databáze dostupné na webových stránkách MŠMT jsme identifikovali cca 400 středních 
odborných škol, pro které vzhledem k jejich zaměření mohla být účast v Olympiádě relevantní. Z těchto 
škol se přihlásilo cca 40 týmů, z nichž do užšího výběru postoupilo 16 týmů. 3 týmy postupovaly do finále, 
které se konalo v Praze a vyhlášení vítězů proběhlo den poté na 11. ročníku Pedagogické konference 
pořádané každoročně katedrou počátkem prosince za účasti děkana FFÚ doc. Dvořáka. 
 
Olympiády se mohly zúčastnit max. 5 členné týmy, které jako poradce mohly mít jednoho pedagoga. První 
kolo spočívalo v řešení rozsáhlé případové studie. Řešení studie (které mělo často i stovky stran, protože je 
některé týmy zpracovaly v účetních softwarech) týmy zasílaly elektronicky i písemně organizátorům. Při 
vyhodnocení každé studie bylo sledováno cca 100 různých parametrů. 
 
Tři nejlepší týmy se zúčastnily finále na VŠE v Praze, které se konalo 2.12.2011 od 12 do 18 hod. Druhé 
kolo spočívalo v řešení 3 izolovaných příkladů, které neumožňovaly jednoznačné řešení, čímž se kladl 
důraz zejména na argumentaci. Každý tým jedno z řešení také prezentoval (prezentace byly povinně 
v PowerPointu). Týmy měli na vyřešení příkladů, jejichž zadání jim předem nebylo známo a na přípravu 
prezentace 4 hodiny. Prezentace byla doprovázena hodnocenou diskusí, kde jednotlivé týmy byly 
hodnoceny i za reakce na zbývající týmy. 
 
Organizátoři zajistili finálových týmům ubytování na kolejích VŠE, protože vyhlášení vítězů proběhlo 
slavnostně až den poté. Účastníci si odnesli věcné ceny a diplomy pro sebe, své učitele i školu. 
 
Podle zpětných vazeb byla olympiáda středními školami přijata velice pozitivně a na řadě z nich účast vzali 
velmi vážně, např. po dobu 14 dnů chodily týmy do školy již na sedmou hodinu, někde dokonce zrušili 
výuku apod. 
 
Domníváme se proto, že výše uvedené aktivity reprezentovaly VŠE v Praze na středních školách jako 
zajímavou a aktivní školu, kterou se nám studentům podařilo přiblížit natolik, aby měli chuť se ucházet o 
studium na ní. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme vytvořili velká očekávání u středních škol a nepokračování v Olympiádě by bylo 
vůči nim nefér a poškozující jméno naší školy, rozhodli jsme uspořádat další ročník Olympiády v roce 
2012, i přesto, že návrh souvisejícího rozvojového projektu byl zamítnut. 
 
Více informací o olympiádě lze nalézt zde: http://kfua.vse.cz/olympiada/ 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 
Adresář splněno 

Seznam účastníků soutěže splněno 

Vypracovaná zadání splněno 

Hodnocení soutěže splněno 

 
Viz komentář výše 
 

http://kfua.vse.cz/olympiada/
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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 xxx  

2 xxx  

3 xxx  

4 xxx  

5 xxx  

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) 

xxx   

xxx   

xxx   

xxx   

xxx   

 

 

 

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


