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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 

Rozvojový projekt na rok 2012 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy 

Podprogram: Tematické zaměření: Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů 

Název projektu: Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti 

managementu vědy a vzdělávání 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2012 Do: 31.12.2014 

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

V tom kapitálové 
finanční prostředky: 

Požadavek 1 546 1 546 0 

Čerpáno 1 546 1 546 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Radovan Kačín Ing. Radovan Kačín 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta podnikohospodářská Fakulta podnikohospodářská 

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

Telefon: +420 224 09 8722 +420 224 09 8722 

E-mail: kacin@vse.cz kacin@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 

Zvýšit počet odborně kvalifikovaných a 

zkušených post-doktorandů v oblasti 

managementu vědy a vzdělávání zejména 

s využitím ověřených postupů a zkušeností 

z předních světových univerzit a 

odborných pracovišť. 

Na základě interního výběru ve spolupráci s vedením 

školy bylo vybráno 15 post-doktorandů a 3 talentovaní 

doktorandi, kterým byla nabídnuta možnost vzdělávání 

se v oblasti managementu vědy a vzdělávání. Výběr 

proběhl ve 2 kolech, aby se informace dostala k celé 

potenciální cílové skupině. Tři členové realizačního 

týmu patří také mezi cílovou skupinu, ale z důvodu 

účasti na výběru cílové skupiny se nemohli přihlásit, 

nicméně se účastní školení a dalších aktivit určených 

pro cílovou skupinu. 

 

Proběhly především tyto akce: 

 Certifikovaná školení modelu excelence 

EFQM „Journey to Excellence“ a „Leading 

for Excellence“ pod vedením zahraničního 

experta. 

 Project management pro akademické 

pracovníky pod vedením lektora s rozsáhlou 

předchozí odbornou zkušeností ze zahraničí 
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Zvýšit počet post-doktorandů, kteří se 

zúčastnili odborných zahraničních školení, 

stáží a setkání (a tyto zkušenosti sdíleli). 

Důraz přitom je dáván na kvalitu vybraných 

aktivit a vědecko-výzkumnou úroveň 

zahraničního pracoviště. 

Sedm účastníků absolvovalo odborný zahraniční 

výjezd na akce ve vztahu k managementu (EFMD 

Advisory Seminar, Brusel, Belgie; EFMD Masters 

Conference, Limerick, Irsko; Agile Project 

Management Training, Londýn, UK; stáž na Mercatus 

Center na George Mason University, Fairfax, Virginia, 

USA; workshop Microeconomics of Competitiveness, 

Harvard Business School, USA; 2 účastníci Approach 

to Leadership Excellence, Anaheim, USA), dalším 

třem účastníkům bylo umožněno absolvovat kvalitní 

tuzemské školení (kurs přípravy na certifikaci 

projektového řízení dle standardu PRINCE2; 2 

účastníci akreditovaný kurz Koučink) 

3 

Zavést plánování kariéry u zapojených post-

doktorandů formou plánů osobního rozvoje, 

pravidelného mentoringu. 

Zcela nová zkušenost pro účastníky, všichni účastníci 

projektu si na základě pohovorů sestavili plány 

osobního rozvoje. 

Koučink a mentoring proběhl opakovaně:  

 koučink s profesionální koučkou, 

 konzultace plánů osobního rozvoje účastníků, 

 pilotní ověření koučinku ve vazbě na zlepšení 

schopnosti koncentrace, paměti a učení 

4 

Zlepšit jazykové dovednosti zapojených 

post-doktorandů formou intenzivních 

jazykových zahraničních pobytů. 

Dva z účastníků absolvovali zahraniční jazykové 

pobyty (AJ v Manchesteru, NJ v Mnichově), další 4 

účastníci absolvovali tuzemské jazykové kurzy 

(angličtina, němčina, ruština). Na jazykové kurzy 

budou navazovat certifikované jazykové zkoušky. 

Zlepšení jazykové úrovně účastníků bude mimo jiné 

využito pro vytvoření odborných předmětů v cizích 

jazycích pro studenty VŠE. 

5 

Sdílet zkušenosti prostřednictvím zpráv 

z cest a prezentací a prostřednictvím 

společných setkání zapojených post-

doktorandů, kde budou probírány zkušenosti 

získané během projektu. 

Proběhla 2 setkání účastníků pro vzájemné seznámení, 

sdílení zkušeností. K tomu dobře sloužila i školení – 

viz cíl 1. 

 
Plnění 
kontrolovate
lných 
výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 
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1 

Počet post-doktorandů, kteří se zúčastnili 

každý rok alespoň jedné odborné stáže 

v zahraničí v oblasti managementu vědy a 

vzdělávání 

Odborné stáže se zúčastnil jeden z účastníků. Splněno 

v menší míře, než bylo očekáváno (kvůli časové 

vytíženosti účastníků), v příštím roce bude rozšířeno. 

2 

Počet post-doktorandů, kteří se zúčastnili 

každý rok alespoň jednoho vzdělávacího 

kurzu v zahraničí v oblasti managementu 

vědy a vzdělávání 

Zahraniční vzdělávací kurz absolvovalo 6 účastníků. 

Další 3 účastníci absolvovali vzdělávací kurz v ČR.. 

Splněno dle očekávání, 
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Celkový počet realizovaných odborných 

zahraničních školení, stáží a setkání 

v oblasti moderních přístupů k řízení 

vědecko-výzkumných projektů a pracovišť. 

7 zahraničních odborných stáží či kurzů, 3 tuzemské 

kurzy, 2 domácí školení. Splněno dle očekávání. 

4 
Počet post-doktorandů s plánem osobního 

rozvoje (a pravidelným mentoringem) 

Vzhledem k počátku realizace zatím nemohl být 

realizován pravidelný mentoring; bude realizován 

v dalších letech realizace. 

Plán osobního rozvoje si sestavili všichni účastníci 

projektu (celkem 21). Plán bude aktualizován na 

základě koučinku a mentoringu v dalších letech. 

Splněno nad rámec očekávání. 

5 
Celkový počet realizovaných intenzivních 

jazykových zahraničních pobytů 

Dva z účastníků absolvovali zahraniční jazykové 

pobyty, další 4 účastníci absolvovali tuzemské 

jazykové kurzy. Splněno (po nahrazení zahraničních 

pobytů intenzivní jazykovou výukou v ČR). 

6 

Celkový počet společných setkání a 

školení za účasti zahraničního hostujícího 

profesora, kterých se bude účastnit většina 

zapojených post-doktorandů 

2 setkání účastníků, 2 školení EFQM „Journey to 

Excellence“ a „Leading for Excellence“, 1 školení 

projektového řízení. Splněno, v příštím roce bude 

rozšířeno. 

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 
Rozšíření činností projektu o tuzemské jazykové 
kurzy 

S ohledem na časovou vytíženost účastníků 
projektu byla účastníkům nabídnuta možnost 
absolvovat tuzemský jazykový kurz, této 
možnosti využili 4 účastníci 

2 
Rozšíření činností projektu o tuzemské kvalitní 
kurzy se zaměřením na management vědy a 
vzdělávání, vedení lidí 

Obdobně byla rozšířena nabídka o školení 
realizovaná v ČR (na VŠE v Praze), tato se 
ukázala jako vhodná vzhledem k vytížení 
účastníků i lepšímu sdílení zkušeností. 

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) 

2013 2 716 tis. Kč 
Částečně bude rozšířena cílová skupina, 
vzdělávání bude pokračovat obdobným 
způsobem jako v roce 2012. 

2014 2 500 tis. Kč Totožné s rokem 2013 

   

   

   

 

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

 




