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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: c) Podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy 

Název projektu: 
Příprava na zahájení činnosti KAJ jako zkušebního centra Cambridge ESOL Exams 

 

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 1200 1200  

Čerpáno 1200 1200  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Mgr. Halka Čapková Ph.D. Mgr. Halka Čapková Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást 
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze 
Katedra anglického jazyka 

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze 
Katedra anglického jazyka 

Adresa/Web: 
Nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha 3 
http://kaj.vse.cz 

Nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha 3 
http://kaj.vse.cz 

Telefon: 224 09 4295 224 09 4295 

E-mail: capkova@vse.cz capkova@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. Technické dovybavení centra: splněn – nákup sluchátek, plechového zamykatelného 

kontejneru na uložení materiálů, videokamery, počítačů, skartovačky, diktafonů. 

2. Personální zajištění zkoušek: splněn – vyškolení examinátorů ústních zkoušek, 

účast na výročním setkání manažerů center ve Varšavě. 

3. Rozšíření a zkvalitnění výuky v přípravných kurzech: splněn – tvorba e-

learningových osnov, nákup učebnic a materiálů pro výuku, účast 6 pedagogů na 

zahraničním školení v Kodani (tvorba a hodnocení testů). 

4. Zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce: splněn – během roku 2011 složilo 

úspěšně některou ze zkoušek Cambridge ESOL na VŠE více než 150 studentů 

(úspěšnost 100%). 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 1. Vyškolení technických a administrativních pracovníků – techničtí pracovníci byli vyškoleni on-
line, administrativní pracovníci jsou školeni průběžně před každou zkouškou. 

2. Vyškolení examinátorů ústních zkoušek – pedagogové byli vyškoleni dne 12.3. 2011 (6 pedagogů na 
zkoušky BEC Vantage a Higher) a  25. 3. 2011 (3 pedagogové na zkoušky FCE a CAE). Dále proběhla 
každoroční standardizace všech zkoušejících. 

3. Vyškolení učitelů přípravných kurzů – učitelům byly poskytnuty materiály pro začlenění do výuky, 
většina examinátorů ústních zkoušek je i vyučujícími v přípravných kurzech, 6 pedagogů se zúčastnilo 
školení na téma principy testování a tvorby a hodnocení jazykových testů. 

4. Technické dovybavení centra – nákup sluchátek, plechového zamykatelného kontejneru na uložení 
materiálů, videokamery, počítačů, skartovačky, diktafonů. 

5. Zvýšení informovanosti o Cambridge ESOL Exams – na VŠE se konala prezentace zkoušek 
Cambridge ESOL, studenti jsou pravidelně informováni modulárním systému výuky na KAJ, který 
připravuje na zkoušky, byl zaveden motivační příspěvek pro studenty, kteří úspěšně složí některou ze 
zkoušek. 

6. Materiály pro výuku – nákup učebnic a dalších materiálů k přípravě ke zkouškám 

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. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

 

 

 


