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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2013 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

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

Podprogram: a) Podpora diverzifikace na úrovni institucí a studijních programů 

Název projektu: Příprava nových bakalářských a magisterských studijních oborů na Vysoké škole 

ekonomické v Praze 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2013 Do: 31. 12. 2013 

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

prostředky: 

V tom kapitálové finanční 

prostředky: 

Požadavek 2 234 2 234 0 

Čerpáno 2 234 2 234 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta informatiky a statistiky Fakulta informatiky a statistiky 

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

Telefon: 224 095 737 224 095 737 

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

 Cíle projektu: 

1) Zpracovat a projednat koncepci čtyř nových oborů – SPLNĚNO ZCELA; jedná se o obory 

Informační média a služby, Information Systems Management, Quantitative Economic Analysis, 

Sociální studia 

2) Připravit akreditační materiály čtyř nových oborů a jejich předmětů – SPLNĚNO ZCELA 

3) Připravit podrobné sylaby jednotlivých kurzů v rámci oborů a modulů – SPLNĚNO ZCELA 

4) Předložit kompletní akreditační materiály čtyř nových oborů Akreditační komisi – SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ: akreditační materiály tří ze čtyř nových oborů byly Akreditační komisi předloženy, 

jeden dosud předložen nebyl, ač je kompletně zpracován a byl i kladně projednán Vědeckou radou 

dané fakulty. Důvodem odložení podání akreditačního spisu jsou výhrady Akreditační komise 

k realizaci stávajících akreditovaných oborů na fakultě, na níž by měl být nový obor akreditován. 

Příslušná fakulta považuje za vhodnější nejprve vyřešit problémy stávajících oborů a až následně 

podat návrh na akreditaci oboru nového.  

5) Připravit přijímací řízení pro nové obory – SPLNĚNO ZCELA, podmínky přijímacího řízení jsou 

specifikovány. 

Plnění 

kontrolovatel

ných výstupů  

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

splněny nebyly. 

 
1) Schválená koncepce čtyř nových oborů kolegii děkana – SPLNĚNO ZCELA 

2) Zpracované akreditační materiály čtyř nových oborů a jejich předmětů – SPLNĚNO ZCELA 

3) Zpracované podrobné sylaby jednotlivých předmětů – SPLNĚNO ZCELA 

4) Kompletní akreditační materiály odeslané Akreditační komisi – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, důvody 

viz výše 

5) Schválené podmínky přijímacího řízení – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ. Podmínky přijímacího řízení 

jsou připraveny, schváleny akademickými senáty budou až po získání akreditace. 

Změny  

v  řešení 
Ke změnám průběhu řešení nedošlo. 

 
č. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1 

Změna v čerpání prostředků (přesun části mezd 

do OON, přesun části prostředků na materiál a 

prostředků na služby do stipendií) 

Část prostředků byla vyplacena externím 

spolupracovníkům na základě dohod o práci 

konané mimo pracovní poměr; literaturu se 

podařilo zčásti pořídit z jiných zdrojů; 

workshop, který měl být zajištěn externě, byl 

zajištěn prostřednictvím zapojených studentů, 

jimž byla vyplacena stipendia. 

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. 

Nejedná se o 

pokračující 

projekt. 

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. 

 




