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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 založené na 
analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat 
z operačních programů 

Název projektu: Rozvoj spolupráce VŠE s absolventy 
 

 

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 1372 1372 0 

Čerpáno 1372 1372 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Martin Lukeš Martin Lukeš 

Podpis:   

Fakulta/Součást Rozvojové a poradenské centrum VŠE Rozvojové a poradenské centrum VŠE 

Adresa/Web: 
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
rpc.vse.cz 

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
rpc.vse.cz 

Telefon: 224 098 632 224 098 632 

E-mail: lukesm@vse.cz lukesm@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. 

 Tvorba absolventské databáze umožňující na základě souhlasu absolventů pracovat s podrobnějšími 

informacemi o nich a ty využívat pro další činnosti. 

Splněno. 

 
Pořádání odborných akcí pro absolventy všech fakult. 

Splněno. 

 

Rozšíření nabídky informací a funkcí na absolventském webu. 

Splněno. 

 

Aktivní zapojení fakult a kateder do práce s absolventy, zprostředkování zapojení absolventů do 

výzkumných projektů a výuky. 

Splněno. 

 

Navázání aktivní komunikace s absolventy prostřednictvím individuálního emailového a telefonického 

kontaktu, newsletteru a webu. 

Splněno. 

 

Výzkum uplatnění čerstvých absolventů a zpětná vazba na kvalitu studia. 

Splněno. 

 

Nabídka individuálního kariérového poradenství a individuálního koučování pro čerstvé absolventy VŠE. 

Splněno. 

 

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání absolventům. 

Splněno. 

 

Příprava Klubu absolventů jakožto platformy pro získávání finančních darů od absolventů VŠE. 
Splněno. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Výstup č. 1: Absolventská databáze obsahující nově následující údaje: současná pracovní funkce, současný 

zaměstnavatel, obor činnosti, další kontakty, zájem o spolupráci (vzhledem k obsahu spolupráce a 

definovaným pracovištím VŠE). Zároveň umožnění dát souhlas se zveřejněním či nikoli. 

 

Splněno. Všechny zmíněné údaje v databázi jsou, Rozvojové a poradenské centrum se rozhodlo absolventy 

pravidelně jednou za rok (leden) oslovovat s žádostí o aktualizaci údajů. V roce 2011 na tuto výzvu 

reagovala cca 1/3 zaregistrovaných absolventů a počet těch, kteří o sobě tyto doplňující údaje zveřejňují, se 

zvyšuje. 

 

 

Výstup č. 2: 10.000 absolventů registrovaných v absolventské databázi. 

 

Splněno. Dne 2.1. 2012 bylo v databázi registrovaných absolventů již 12 348 záznamů.  

 

 

Výstup č. 3: Realizace 6 odborných akcí pro absolventy VŠE (podvečerní odborné akce se zajímavými 

řečníky o délce ca. 3 hodiny a účasti vždy ca. 60 absolventů) 

 

Splněno. Do 31.12. 2011 bylo uspořádáno 7 odborných setkání pro absolventy a na 1 akci pro odbornou 

veřejnost byla absolventům rezervována místa. Ve většině případů se účast pohybovala mezi 50-60 

absolventy. 

USPOŘÁDANÉ AKCE: 

13. 04. 2011 Odborné setkání absolventů na téma „Měnová politika v ČR“ (ve spolupráci s FFÚ) 

09. 06. 2011 Odborné setkání absolventů na téma „Kam kráčí účetnictví?“ (ve spolupráci s FFÚ) 
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21. 09. 2011 Večer fakulty Podnikohospodářské, odborný program a následnou diskusi vedl Kamil 

Janáček, člen bankovní rady ČNB 

07.10. 2011 Slavnostní setkání absolventů na téma „Formování české politiky a diplomacie“ 

uspořádané ku příležitosti oslav 20. výročí založení Střediska mezinárodních studií Jana 

Masaryka (ve spolupráci s FMV) 

08. 11. 2011 Odborné setkání absolventů na téma „Zkušenosti ze sčítání lidu“ (ve spolupráci s FIS) 

10. 11. 2011 Odborné setkání absolventů na téma „Pohled na penzijní reformu očima pojistného trhu“ 

(ve spolupráci s FFÚ) 

07. 12. 2011 Odborné setkání absolventů na téma „Ekonomické problémy Evropy – krize dluhová 

nikoli měnová“ (ve spolupráci s FFÚ) 

Absolventi byli také pozváni i na Zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty, které se konalo dne 

9.11. 2011 a v jehož rámci proběhla vědecká rozprava na téma: „Kdo může za růst veřejných výdajů v 

posledním desetiletí a je monetární expanze vhodným lékem?“ Pro absolventy bylo rezervováno 50 míst a 

kapacita byla naplněna. 

Více informací o průběhu akcí je k dispozici na webu absolventů v sekci Stalo se – Odborné akce 

(http://absolventi.vse.cz/odborne-akce-1) nebo po rozkliknutí odkazu „více“ v sekci Termíny v záhlaví 

webu absolventů. 

 

Výstup č. 4: Přístup ke zveřejněným profilům na webu alumni.vse.cz a vyhledávání absolventů a údajů o 

nich podle různých kriterií, vč. možnosti poslat vzkaz. 

 

Splněno. Databáze je o tyto možnosti rozšířena, přístup k údajům ale mají pouze absolventi VŠE, kteří jsou 

do databáze také zaregistrováni (viz absolventi.vse.cz, sekce Databáze absolventů – vyhledávání). Kritéria 

pro vyhledávání absolventů jsou: absolvovaná fakulta, rok promoce a příjmení (vyhledávání včetně 

příjmení za svobodna). 

 

 

Výstup č. 5: Aktualizované webové stránky alumni.vse.cz s rozšířeným seznamem významných 

absolventů, aktualizovanými informacemi o uplatnění absolventů VŠE na trhu práce, nabídkami 

celoživotního vzdělávání atd. 

 

Splněno. Sekce významných absolventů na webu funguje od začátku roku a byla znovu aktualizována v 

listopadu 2011. Informace o uplatnění absolventů na trhu práce a vývoji jejich kariéry byly zaktualizovány 

ke dni 20.12. 2011 po dokončení vyhodnocení šetření (viz níže). Sekce nabídek celoživotního vzdělávání 

byla rozšířena o další instituty a obory, které mohou absolventi navštěvovat dlouhodobě a po absolvování 

získají další titul, certifikát apod. 

 

 

Výstup č. 6: Minimálně 20 zprostředkovaných přednášek odborníků – absolventů na VŠE. 

 

Splněno. Během roku 2011 zprostředkovalo RPC VŠE účast 17 absolventů v hodinách. Ti se podíleli na 25 

přednáškách v různých kurzech. První oslovení absolventů proběhlo na základě vytipování vhodných 

kandidátů z databáze absolventů. Poté následovala komunikace a dohodnutí konkrétních témat. 

V přednáškách vystoupili: 

 v letním semestru akad. roku 2011/12 

o Lucie Berger; Policy Officer, European Comission (2x FMV) 

o Jitka Brodská; vládní rada, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2x FMV) 

o Tomáš Pardubický; generální ředitel skupiny FINEP Holding (1x FFÚ) 

o Filip Říha; jednatel, freshbedynky.cz (1x FPH) 

o Ondřej Špalek; CFO, Crestyl Group (1x FFÚ) 

o Jiří Vyskočil: CEO, brokerJet České spořitelny (1x FFÚ) 

o Michal Pavlas, jednatel, Kenoby Group (1 x FPH) 

 

 v zimním semestru akad. roku 2011/12 

o Zuzana Pittnerová: Ředitelka kanceláře v USA, CzechTrade (1x FMV) 

o Blanka Solničková: Network Development Manager, Renault ČR (1x FMV) 

o Michal Delong: Project Manager, Schenker (1x FPH) 

javascript:void(0);/*1305029512259*/
http://absolventi.vse.cz/vyznamni-absolventi#a85
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o David Duron: Director Marketing, Vodafone (1x FPH, vede jedno celé cvičení v rámci 

kurzu vyučovaného na Katedře marketingu) 

o Kamil Hanzlík: Strategický finanční manažer, TESCO Stores (1x FFÚ) 

o Michal Juhás: jednatel, BookFan (1x FPH) 

o Petr Kováčik: Project Manager, Skrz.cz (1x FPH) 

o Vlastimil Lagan: Managing Director, Storck Česká republika (2x FPH) 

o Miloš Mastník: Vice President Marketing, GTS Central Europe (3x FPH) 

o Ivo Novotný: Marketing and HR Director, Veolia Transport Česká republika (2xFPH) 

o Michal Pavlas: jednatel, Kenoby Group (1x FPH) 

 

 

Výstup č. 7: Propojení absolventů a odborných pracovišť VŠE v alespoň 3 výzkumných projektech. 

 

Splněno. V průběhu roku 2011 se absolventi na základě oslovení podíleli na těchto výzkumných šetřeních: 

 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – oslovení významných absolventů VŠE jako expertů v 

rámci studie podnikatelské aktivity a podmínek pro podnikání v ČR. Interview realizována s 

Ondřejem Bartošem, Janem Weinfurtem, Petrem Zahradníkem, Miroslavem Křížkem, Michalem 

Pavlasem a dalšími absolventy VŠE. 

 Výzkum v rámci projektu „Podmínky efektivního rozvoje dovedností pro týmovou práci a její 

vedení“ financovaném Interní grantovou agenturou (IGA) FPH – výstupem článek Developing and 

Effective Leading of Student Team Work. 

 Šetření na téma "Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia" – v rámci tohoto 

výzkumného šetření bylo osloveno 2946 absolventů, z nichž na výzvu reagovalo a odpovědělo 

536 z nich. Výsledky jsou součástí výzkumné zprávy o kariérním uplatnění. 

Kromě těchto tří realizovaných průzkumů projevila zájem o spolupráci také Katedra informačních 

technologií Fakulty informatiky a statistiky, kde budou absolventi osloveni v první polovině roku 2012.  

 

Výstup č. 8: Příprava 2 newsletterů absolventského centra a jejich rozeslání absolventům. 

 

Splněno. První newsletter odešel na konci června všem absolventům. Zimní číslo odešel na přelomu roku 

2012 pouze těm, kteří o něj projevili zájem v nastavení svého osobního účtu v centrální databázi 

absolventů. Oba Zpravodaje jsou ke stažení na webu absolventů: http://absolventi.vse.cz/newsletter-2 a je 

na ně odkazováno i z homepage VŠE. 

 

 

Výstup č. 9: Zprovoznění automatických emailů absolventovi s informací o vložení do databáze a výzvou 

k aktualizaci údajů. 

 

Splněno. Při ručním vkládání kontaktů všem zadaným absolventům přijde e-mail s výše zmiňovanou 

výzvou. 

 

 

Výstup č. 10: Podrobná výzkumná zpráva obsahující informace o uplatnění čerstvých absolventů VŠE a o 

jejich vnímání kvality studia. 

 

Splněno. Výzkumná zpráva  "Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia" má 77 stran a 

byla publikována dne 20.12. 2011. Zároveň byla rozeslána absolventům, kteří ve svém osobním účtu 

v centrální databázi projevili o tyto informace zájem, a také těm, kterých se výzkum týká (tj. z let 2005, 

2006, 2010 a 2011). Zprávu dostalo k dispozici též vedení VŠE a děkani a proděkani pro pedagogiku všech 

pražských fakult. Zpráva je ke stažení na: http://absolventi.vse.cz/vyvoj-kariery-absolventu-vse-1 

 

 

Výstup č. 11: Pilotní realizace individuálního kariérového poradenství a individuálního koučování pro 

čerstvé absolventy VŠE (20 hodin). 

Splněno. 

 

Individuální kariérové poradenství bylo poskytnuto 12 čerstvým absolventům a možnosti koučování 

využilo 6 čerstvých absolventů, z toho dva opakovaně. Za čerstvé absolventy jsou považování ti z let 2011 

a zimního semestru 2010.  
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Výstup č. 12: Nabídka alespoň 20 aktivit celoživotního vzdělávání cíleně vytipovaným absolventům. 

Splněno. 

 

Na absolventy byly komunikovány jak kurzy celoživotního vzdělávání, tak odborné konference a přednášky 

významných řečníků. Mimo odborných akcí uvedených ve výstupu 3 se jednalo o:  

 2x workshop Marketingového institutu (během LS) 

 5x FFÚ (nabídka kurzů celoživotního vzdělávání na začátku ZS) 

 1x Konference „Innovation Day“ (FPH, M. Jakl) 

 1x Konference „Řízení výkonnosti“ (FFÚ, B. Král) 

 1x Konference „Jak správně finančně vzdělávat dospělé“ (FFÚ, P. Dvořák) 

 1x Konference „Restrukturalizovat nebo likvidovat? Aneb jak se české firmy vypořádaly s 

hospodářskou krizí“ (FPH, E.Kislingerová) 

 3x Ekofórum (L. Heger, J. Drábek, J. Pospíšil) 

 1x Fórum vědy a techniky (VŠE, S. Hronová) 

 1x Den vědy – Scientia Pragensis (VŠE, S. Hronová) 

Navíc jsou na webu absolventi.vse.cz průběžně komunikovány nabídky MBA studia spojeného s VŠE – 

IFTG, ISBM i PIBS a informace o možnostech celoživotního vzdělávání na VŠE se objevila i v zimním 

čísle Zpravodaje pro absolventy. 

Výstup č. 13: Příprava Klubu absolventů jakožto platformy pro získávání finančních darů od absolventů 

VŠE, zapracování do systému. 

Splněno. 

 

K 31.12.2011 bylo 26 registrovaných absolventů v absolventském členství a 1 v rozšířeném členství. Více 

informací o Klubu absolventů je k dispozici na samostatném webu http://ka.vse.cz.  

Nad plánovaný obsah projektu bylo dále bez navýšení rozpočtu realizováno:  

 Příprava platformy pro registrace absolventů na odborné a společenské akce. K platformě pro 

absolventy existuje možnost využít registrace také pro studenty a zaměstnance školy. 

 Rozšíření registrací i pro absolventy bakalářského a doktorského studia, úprava databáze a 

naprogramování možnosti vyplnění a editace jak absolventem (rozhraní webové stránky), tak správcem 

databáze (editace uvnitř systému). 

 Pravidelná komunikace a schvalování členů na LinkedIn, do skupiny jsou přijímaní pouze absolventi 

VŠE s dohledatelným záznamem o studiu a zahraniční studenti, kteří na VŠE studovali v rámci 

výměnného studijního pobytu. Pravidelná komunikace a postupování informací i v rámci skupiny na 

LinkedIn.  

 Příprava informačního letáku pro absolventy distribuovaného při promocích. V letáku jsou uvedeny 

základní a nejdůležitější informace o tom, co se bude dít po promoci (jak dlouho bude mít absolvent 

přístup do školního informačního systému a mailové schránce atp.) a také nabídku aktivit spojenou 

s absolventy (registrace do databáze, možnosti pozvánek na akce, celoživotní vzdělávání apod.) 

 

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) 

   

   

   

   

   

 

 

 

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


