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1 Úvod   
Vnitřní hodnocení Vysoké školy finanční a správní je zpracováno na základě: 

- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), § 42 další povinnosti soukromé vysoké školy, písmeno d), 

- rozhodnutí 35. zasedání Správní rady VŠFS, bod č. 5 ze dne 13. 12. 2006 o 4leté periodicitě 
zpracování této hodnotící zprávy, 

- standardů a směrnic pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství, (Helsinky, 
2005), 

- výročních zpráv o činnosti VŠFS za uvedené roky, 
- dlouhodobého záměru rozvoje v daném hodnoceném období a jeho aktualizace v jednotlivých 

letech, 
- vlastní hodnotící zprávy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., zpracované pro Akreditační komisi 

v únoru 2010. 

Doposud byla na VŠFS zpracována vnitřní hodnocení za jednotlivé akademické roky ve dvouleté 
periodicitě od roku 2001 do roku 2006. 

1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004 - 2006 
Předchozí vnitřní hodnocení VŠFS zpracovávala za dvouletou periodicitu období 2004 – 2006. Toto 
období bylo v závěru významně zarámováno požadavkem Akreditační komise na institucionální 
hodnocení Vysoké školy finanční a správní (se zaměřením na navazující magisterské studium a 
zajištění akreditovaných činností na studijních střediscích v Kladně a  Mostě), které se uskutečnilo 
během roku 2006. Akreditační komise shledala všechny procesy v souladu s akreditacemi. 

V hodnoceném období prošla VŠFS ještě dalšími významnými audity. Hloubkovou kontrolou prošla 
škola při opakované přípravě akreditace doktorského studia, potažmo se získáním univerzitního 
statutu v akademickém roce 2008/2009. To bylo impulsem pro přípravu rozdělení školy na instituty, 
které předjímaly budoucí dělení na fakulty. Toto rozdělení bylo neodmyslitelně spjato s revizí 
jednotlivých činností univerzity. Během posledního akademického roku prošla univerzita rozsáhlým 
vnitřním auditem, při kterém bylo zkontrolováno všech 12000 studijních spisů, kontrolou prošlo 
zveřejňování závěrečných prací a jejich dostupnost. Všechny kontrolované oblasti byly v pořádku. 
V tomto období proběhly ještě dvě významné vnější kontroly, a to kontrola MŠMT zaměřená na 
realizované individuální studijní plány a kontrola Akreditační komise orientovaná na hodnocení 
akreditovaných činností VŠFS zaměřená na průběh studia v bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programech. 

2 Vzdělávací činnost a pedagogický proces 

2.1 Kvalitativní přínosy v hodnocení dané oblasti 
Celou oblast jsme pro účely tohoto hodnocení rozdělili na jednotlivé body: akreditované studijní 
programy, celoživotní vzdělávání, vzdělávací projekty, kvalita výuky, akademičtí pracovníci, studijní 
administrativa a závěrečné práce. 

V oblasti akreditovaných studijních programů bylo dosaženo všech stanovených cílů. Získali jsme 
akreditace či reakreditace všech realizovaných studijních programů, otevřen byl doktorský studijní 
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obor Finance. Akreditovali jsme studijní obory Business Management and Corporate Finance a 
Marketing Communication v anglickém jazyce. 

VŠFS realizovala kurzy celoživotního vzdělávání, které umožňovaly přejít na akreditované studijní 
obory, pouze do ledna 2007, kdy je vzhledem ke změně Zákoníku práce přestala otevírat. V minulém 
období jsme realizovali řadu dlouhodobých i krátkodobých vzdělávacích programů pro různé cílové 
skupiny (např. studenty, absolventy, orgány státní správy, samosprávy, bankovní a finanční instituce 
apod.), také pokračovalo studium MBA a BSBA vč. programu Double Degree. 

V uplynulém období jsme dosáhli řady úspěchů v projektové činnosti zaměřené na vzdělávací 
projekty financované ve druhém programovém období z fondů EU. Po systematizaci organizace 
projektové činnosti a přijetí koncepčních opatření jsme získali celou řadou projektů a zakázek 
v milionových objemech. 

Ve sledovaném období byla dokončena plná implementace kreditního systému ECTS do všech 
ročníků bakalářské i magisterské formy studia a v návaznosti s tím pokračovalo metodické 
zdokonalování procesů řízení kvality. V souladu s požadavky AK je požadovaný minimální rozsah 
výuky v kombinované formě studia již nyní zabezpečován distančními a e-learningovými oporami 
výuky, jejich výroba dále pokračuje v rámci speciálního projektu EQUIP.  

V průběhu celého období se dařilo zvyšovat podíly pedagogů na pracovní poměr („interních“). 
Pedagogové jsou motivování ke stálému zvyšování kvalifikace, a to nejenom formou interního 
vzdělávání, ale i zvyšování vlastní kvalifikace. 

V průběhu minulého období VŠFS posílila význam kontroly studijní administrativy. Vedle evidenčních 
protokolů pedagoga a zápisů do indexu používá i nadále Informační systém (IS VSFS). Ten umožňuje 
transparentnost studijní administrativy a eliminuje tak případná selhání na úrovni jednotlivce. Vysoké 
nároky, které v oblasti informační gramotnosti klade IS na jednotlivé pedagogy a které v minulosti 
byly překážkou pro účinné využívání všech potřebných mechanismů, řešíme přípravou a povinným 
absolvováním kurzů zaměřených na IS VSFS. 

Oblast závěrečných prací prošla v hodnoceném období významným kvalitativním posunem. 
Závěrečné práce jsou ve velké většině zadávány v návaznosti na tvůrčí a výzkumnou činnost 
univerzity a vycházejí z dlouhodobé koncepce výzkumné a vývojové činnosti VŠFS, výzkumného 
zaměření, řešených grantových a dalších projektů výzkumu a vývoje. Postupně jsou realizována 
obsahová, metodická a organizační opatření směřující k vyšší kvalitě závěrečných prací studentů 
včetně odhalování plagiátorství při jejich zpracování. 

2.2 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality: 
Hodnotící 
subjekt 

Používané metody a nástroje 

Rektorka 
 

Průběžné projednávání aktuálních problémů  pedagogického procesu na poradách kolegia 
rektorky. 
Kontrola manažerských úkolů prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy, prorektora 
pro koncepci a rozvoj a ředitelů institutů 
Závěry z Komise pro vyřizování stížností 
Pravidelné projednávání personální oblasti, průběžné sledování stanovených ukazatelů 

Prorektoři 
 

Metodické řízení vzdělávacího procesu prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy 
Průběžné jednání s řediteli institutů v oblasti udržení kvality pedagogického procesu 
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Dohled prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy a prorektora pro koncepci rozvoj nad 
inovací studijních oborů a programů 
Osobní supervize prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy nad projektem EQIUP 

Ředitelé 
institutů 
 

Pravidelné měsíční porady ředitelů institutů s vedoucími kateder s průběžným hodnocením 
výsledků a kvality v oblasti pedagogického procesu 
Kontrola manažerských úkolů vedoucích kateder z oblasti pedagogického procesu 
Implementace závěrů z prováděných hospitací  

Vedoucí 
kateder 
 

Zajištění výuky na všech studijních střediskách. 
Kontrola provádění pravidelných hospitací, hospitace na vybraných přednáškách a cvičeních 
Posilování manažerské role vedoucích kateder i pro oblast rozvoje personální práce 
Stanovení plánů osobního rozvoje jednotlivých pedagogů 
Vyhodnocování závěrů studentů k jednotlivým předmětům a pedagogům 

Studenti 
 

Předmětové ankety formou dotazníků po semestrech 
Vyjádření názorů prostřednictvím pravidelného anonymního sociologického výzkumu studentů  

Absolventi Speciální anketa realizovaná prostřednictvím Klubu absolventů 
Veřejnost 
 

Dny otevřených dveří 
Otevřené zdroje – média 
Základní sběr dotazníkových dat 

 

2.3 Doplňkový komentář 

2.3.1 Akreditované studijní programy 
Základním cílem v oblasti akreditovaných studijních programů v hodnoceném období bylo 
zabezpečení reakreditací studijních programů, u kterých uplynula doba platnosti, což se podařilo. 
Získali jsme akreditace, resp. jejich prodloužení pro bakalářská i navazující magisterská studia 
v prezenční a kombinované formě studia ve všech studijních oborech do roku 2014. 

K dalším cílům patřila akreditace doktorského studijního oboru Finance začleněného do studijního 
programu Hospodářská politika a správa, splněním tohoto cíle se VŠFS stala vysokou školou 
univerzitního typu (viz bod Věda a výzkum).  

Naplněn byl i dlouhodobý cíl stanovený ve Vnitřním hodnocení za akademické roky 2004/2005 a 
2005/2006, a to akreditace studijních oborů v anglickém jazyce. Byl akreditován studijní obor Řízení 
podniku a podnikové finance v anglickém jazyce v bakalářském i navazujícím magisterském studijním 
oboru a obor Marketingová komunikace v navazujícím magisterském studijním oboru v anglickém 
jazyce.  

2.3.2 Celoživotní vzdělávání 
Vzhledem ke změně Zákoníku práce od 1. 1. 2007 přestala VŠFS kurzy CŽV s možností přechodu na 
akreditované studijní programy otevírat. 

Rozvinuty a nabízeny byly v oblasti CŽV nové produkty Double Degree se City University of Seattle, 
jakož i další inovace v manažerských studiích MBA a BSBA v rámci spolupráce s uvedenou univerzitou. 
Akreditován byl také rekvalifikační vzdělávací program v oblasti veřejné správy „manažer institucí a 
veřejné správy – MPA“. 

V oblasti neakreditovaných krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programů celoživotního 
vzdělávání jsme v uplynulém období realizovali řadu významných zakázek pro klienty zejména 
z bankovní a finanční sféry. Pravidelně jsou připravovány doplňkové kurzy pro studenty. Nově jsou 
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také realizovány kurzy pro absolventy na základě jejich poptávky, kterou zjišťujeme prostřednictvím 
anket Klubu absolventů. 

2.3.3 Vzdělávací projekty 
V akademickém roce 2007/2008 vznikl v rámci univerzity Odbor projektů a zakázek. Odloučení agend 
přípravy a realizace projektů umožňuje efektivnější využívání kapacity projektového týmu 
prostřednictvím specializace jeho členů. Vzhledem k rozsahu materiálu uvedeme pouze tři 
nejvýznamnější projekty, které byly v uplynulém období řešeny, a jejichž řešení nadále pokračuje: 

EQUIP - v listopadu 2008 byl zahájen projekt podpořený z Operačního programu Praha Adaptabilita 
EQUIP – Otevřené vzdělávání pro ekonomiku znalostí - projekt rozvoje e-learningu na VŠFS 
s celkovým třicetiměsíčním rozpočtem 5 823 000 Kč. Cílem je uvést do praxe ucelenou koncepci e-
learningové podpory kombinovaného studia na VŠFS. Podstatou projektu je vybudování efektivního 
systému tvorby, výuky a hodnocení 25-ti distančních studijních opor.  

Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních 
podmínkách - největší projekt v historii VŠFS - je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, naplánován je na 36 měsíců s rozpočetem 12 600 000 Kč. Nabízí další 
vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoji včetně doktorandů v oblasti řízení, popularizace, komunikace 
a šíření výsledků výzkumu a vývoje do praxe, v problematice transferu technologií atp. Podílí se na 
vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalším rozvoji. Podporuje mobility zejména mezi 
výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. 

EDEC - vzdělávání pro ekonomické pracovníky škol a školských zařízení hl. m. Prahy - zastává 
významné místo mezi regionálními projekty s cílem poskytnout nepedagogickým pracovníkům škol 
zřízených hl. m. Prahou další vzdělání v ekonomické oblasti.  

2.3.4 Kvalita výuky 
Nově byla zavedena jednotná „šablona“ studijních plánů pro všechny obory, která redukuje počty 
předmětů a snižuje časovou dotaci přímé výuky, a tím umožňuje zvýšení kreditů u profilových 
předmětů. Pravidelně je analyzován Profil absolventa příslušného studijního programu a vlastního 
oboru z hlediska excelence, odbornosti a personálního zajištění s cílem zajistit uplatnění absolventů 
na trhu práce.  

V oblasti pedagogické dokumentace je důraz kladen na jednotné požadavky při zakončování 
předmětů vyučovaných více pedagogy a na transparentnost hodnocení. Metody hodnocení a 
ukončení studia jsou zveřejňovány ve studijních plánech a v sylabech Katalogu předmětů v IS VSFS. To 
umožňuje zvyšování požadavků na kvalitu a standardizaci metod a podmínek hodnocení, ale i na 
jejich kontrolu a zpětnou vazbu od studentů.  

V evaluaci kvality výuky se uplatňují nástroje hodnocení kvality pedagogického procesu zaměřené na 
kontrolu obsahu a úplnosti pedagogické dokumentace, sledování počtu neodučených hodin a 
dodržování konzultačních hodin. K významnému posunu došlo ve využívání anonymní studentské 
ankety, tzv. předmětové ankety, které se v každém semestru zúčastnilo přes 30 % studentů.  

Významným segmentem ve sledovaném období byl rozvoj moderních metod výuky. Cílem je 
modernizovat a inovovat výuku a zejména kombinovanou formu studia o e-learningové a 
multimediální prostředky a metody. Jedná se o zásadní prioritu, která je zaměřena nejen na 
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zkvalitnění metodiky výuky jednotlivých předmětů, ale i na metodickou přípravu pedagogů s cílem 
zvýšit kvalitu pedagogického procesu a odpovídající studijní servis studentům. 

Uplatňování moderních metod interaktivní výuky s využitím audiovizuálních pomůcek ve výuce, 
s využitím distančních opor je pokračujícím trendem v doplňování nástrojů distančního vzdělávání 
v kombinované formě studia a v souladu s požadavky akreditační komise. Od roku 2009 předkládáme 
ke každé reakreditaci (akreditaci) distanční opory ve všech předmětech teoretického základu a celého 
prvního ročníku bakalářského studia jako celku. 

2.3.5 Akademičtí pracovníci 
Počet akademických pracovníků: 

Pozice 2006/07 
Přepočet 

AP 
2007/08 

Přepočet 
AP 

2008/09 
Přepočet 

AP 
2009/10 

Přepočet 
AP 

profesor 7 6,16 8 6,03 9 8,18 9 8,13 

docent 26 21,90 28 22,23 24 21,29 24 20,42 

odborný 
asistent 

45 40,81 51 54,24 65 55,60 69 57,83 

asistent 13 9,60 16 11,62 21 16,52 22 19,60 

VV prac. 4 0,00 4 2,16 4 2,25 4 2,25 

celkem  95 78,48 107 96,28 123 103,84 128 108,22 

 

Ve sledovém období došlo k výraznému nárůstu odborných asistentů, což svědčí o personální 
stabilizaci akademických pracovníků univerzity a prostoru pro další kvalifikační růst. Ve sledovaném 
období se dařilo zvyšovat podíl „interních“ pedagogů na úkor „externích“. 

2.3.6 Vzdělávání akademických pracovníků. 
V dané oblasti vytváříme motivační zdroje pro zapojení zejména mladších pedagogů do studia 
doktorských studijních programů, dále mají akademičtí pracovníci možnost nadstavbového studia 
jazyků, pedagogických a komunikačních dovedností, resp. práce na PC. Ve sledovaném období 
studovalo v doktorském studiu 20 pedagogů, z nichž 5 úspěšně ukončilo studium. Jeden pedagog 
absolvoval profesorské řízení a čeká na jmenování. 

2.3.7 Zaměstnanecké benefity 
Univerzita rozvinula v hodnoceném období rozsáhlý program zaměstnaneckých benefitů, mezi které 
můžeme zařadit penzijní připojištění, poukázky FlexiPASS pro nákup zboží, stravenky, vitamínové 
balíčky či masáže. Tyto benefity slouží vedle systému ohodnocení, který se odvíjí od dosažených 
výsledků, k další motivaci zaměstnanců. 

2.3.8 Studijní administrativa 
V této oblasti dosáhla VŠFS vysokého stupně standardizace a transparentnosti systému, a to zejména 
prohloubením znalostí pedagogů ve využívání IS VSFS. Zápisy v IS VSFS jsou autorizované a 
„dohledatelné“ i z hlediska historie zápisů. To de facto vylučuje zneužití systému a jeho selhání na 
úrovni jednotlivce. Prorektor pro vzdělávací činnost a vnější vztahy žádá pedagogy o zpětnou vazbu 
po každém hlavním zkouškovém období, čímž je zajištěna aktualizace požadavků v tomto směru. 
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2.3.9 Závěrečné práce 
Proces vypracování závěrečných prací (ZP) prošel v hodnoceném období významným kvalitativním 
posunem. Pevně nastavený systém umožňuje po každém semestru jmenovitě a transparentně 
kontrolu plnění studijních povinností. Návaznosti témat bakalářských a diplomových prací na tvůrčí a 
výzkumnou činnost jsou předepsány ve způsobu vypisování tématu. Témata pro každý studijní obor 
vycházejí z dlouhodobé koncepce výzkumné a vývojové činnosti VŠFS, výzkumného zaměření, 
řešených grantových a dalších projektů výzkumu a vývoje (např. GA ČR, IGA, DSP atd.). 

Jako jedna z mála soukromých vysokých škol využíváme od roku 2008 aplikaci globálního vyhledávání 
plagiátů systémem Theses.cz. Funkce kontroly a výpisu případných podobností ze systému se staly 
povinnou součástí posudku vedoucího závěrečné práce. Systémem Theses.cz byly zkontrolovány 
všechny závěrečné práce od 1. 1. 2005. Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi 
závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a 
univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání 
plagiátů.  

Nejlepší bakalářské a diplomové práce jsou každoročně oceňovány Cenou rektorky, cenou Partnera 
školy – pojišťovnou Kooperativa - a nově uveřejňovány na webových stránkách VŠFS. 

3 Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost  

3.1 Kvalitativní přínosy v hodnocení dané oblasti 
Oblast vědy a výzkumu je rozdělena na výzkumné projekty, publikační činnost, recenzovaný vědecký 
časopis ACTA VŠFS, konference a semináře, činnost Centra pro ekonomické studie a analýzy (CESTA), 
doktorské studium, Centrum knihovnických služeb (CKS).  

V hodnoceném období bylo řešeno pět projektů podporovaných GA ČR, tři další projekty financované 
z veřejných zdrojů, sedm projektů v rámci specifického výzkumu a 16 výzkumných projektů 
financovaných z prostředků školy v rámci interní grantové agentury (IGA). Výsledky v této oblasti jsou 
velmi dobré. Doposud se nepodařilo získat mezinárodní projekt. 

Dobré úrovně dosahuje evidence publikační a další výzkumné činnosti a její kvantifikace (indexem). 
Publikuje však pouze zhruba polovina akademických pracovníků; velmi diferencované jsou výsledky 
jednotlivých pracovišť a institutů (fakult). S cílem stimulovat publikační činnost byla vytvořena 
standardizace minimálních požadavků, pravidelně ročně hodnocená s navazujícími finančními stimuly 
odměnami.  

Vědecký časopis ACTA VŠFS, vycházející od r. 2007, dosáhl významného úspěchu zařazením do 
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR (v dubnu 2009). Přešel 
k publikování statí pouze v angličtině s periodicitou tří čísel ročně. Uplatňováním náročných 
požadavků na kvalitu statí je udržována odborná prestiž časopisu. 

VŠFS upořádala ve sledovaném období 11 významných konferencí s mezinárodní účastí (Lidský 
kapitál, Finanční trhy, Důchodová reforma, Deset let SVŠ a další), dále cca 20 odborných seminářů. 
Proběhly dva ročníky soutěže o Cenu prof. F. Vencovského s navazující konferencí. Všechny tyto akce 
přispívají k vysoké prestiži VŠFS mezi odbornou veřejností.  
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Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) získalo (ve spolupráci s Oddělením výzkumu a 
vývoje) několik výzkumných projektů, je zapojeno v přípravě projektů a konferencí. Mělo by být 
aktivnější v pořádání seminářů a v publikační činnosti.  

V květnu 2009 získala VŠFS akreditaci doktorského studia (obor Finance). Podle požadavků AK bylo 
v březnu 2010 dokončeno uzavření pracovních závazků s příslušnými pedagogy. První doktorandi byli 
přijati ke studiu od LS 2010. První semestr výuky proběhl bez problémů, horší je to však s plněním 
studijních povinností některých doktorandů. V nadcházejících semestrech je nutno se zaměřit na 
přípravu a realizaci výzkumné a publikační činnosti doktorandů.  

Knihovní fond VŠFS vzrostl na více než dvojnásobek; obsahuje cca 24 tisíc položek, 7 tis. závěrečných 
prací a 59 periodik. Ročně byla nakoupena nová literatura za 1 – 1,5 mil. Kč. Knihovna si udržuje 
vysoký standard služeb, nejen výpůjčních, ale i rešeršních, meziknihovních výpůjček, zajišťování 
přístupů do mezinárodních informačních databází apod.  

3.2 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality výzkumu a vývoje:  
Hodnotící subjekt Používané metody a nástroje 

Rektorka 

 

Pravidelné projednávání Hodnotící zprávy a aktuálních problémů z úseku VaV na 
poradách kolegia rektorky 
Kontrola manažerských úkolů prorektora z oblasti VaV 
Samostatná jednání prorektora s rektorkou k vybraným problémům (zejména 
projekty IGA, kontrola ZP a další) 

Prorektor 

 

Průběžné jednání s řediteli institutů (výjimečně přímo s VK) k problémům VaV 
Stanovení požadavků na publikační činnost samostatnou instrukcí 
Stanovení požadavků na projekty IGA (Rozhodnutím rektorky) Osobní zapojení do 
přípravy projektů předkládaných GA ČR 
Osobní supervize nad kvalitou doktorského studijního oboru 
Osobní dohled nad kvalitou ACTA VŠFS (místopředseda redakční rady) 
Speciální workshopy (k přípravě doktorského studia) 

Ředitelé institutů Pravidelné měsíční porady ředitelů institutů s vedoucími kateder s průběžným 
hodnocením výsledků a kvality v oblasti VaV 
Kontrola manažerských úkolů vedoucích kateder z oblasti VaV 

Vedoucí kateder Zahrnutí oblasti VaV do plánů činnosti kateder 
Stanovení plánů osobního rozvoje jednotlivých pedagogů 
Vyhodnocování výzkumné a publikační činnosti jednotlivých pedagogů 

Oborová rada 
doktorského studia 

Hodnocení kvality přípravy a průběhu doktorského studia (studijní výsledky, 
výzkum a publikace doktorandů) 
Vytvoření podmínek a stimulů k výzkumu a publikacím doktorandů (informace, 
možnost konferencí, finanční motivace) 

Studenti Názory z působení pomocných vědeckých sil 
Názory ze zapojení ve výzkumných projektech 

Absolventi Názory získané z kontaktů a absolventských anket 

Veřejnost Hodnocení zájmu odborné veřejnosti o akce VŠFS (účastí na konferencích, 
seminářích) 

3.3 Doplňkový komentář 

3.3.1 Výzkumné projekty 
Hlavními aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje bylo získání, řešení a částečně i úspěšné uzavření 
projektů, podporovaných GA ČR, z nichž dva ještě probíhají: 
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- Teoretická a metodologická východiska systémů analýz regulace a supervize finančních trhů 
(402/05/2176, řešitel doc. Kubíček, dokončen v ZS 2006) 

- Vstup ČR do eurozóny a rizika spojená s plněním kurzového konvergenčního kritéria 
(402/06/1370, řešitel M. Helísek, 2006-2007, vyhodnoceno jako „vynikající“) 

- Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (402/06/1357, řešitel R. Valenčík, 2006-2008) 
- Teorie redistribučních systémů (402/09/0086, řešitel R. Valenčík, 2009-2011) 
- Nové přístupy k optimalizaci rozpočtové a fiskální politiky s důrazem na posílení fiskální disciplíny 

(402/08/1134, řešitelka B. Hamerníková, 2008-2010). 

V celém hodnoceném období se tak podařilo souběžně řešit minimálně dva projekty GA ČR. Čerpané 
prostředky prvních tří ukončených projektů dosáhly 1,9 mil. Kč. Plánované čerpání dvou doposud 
neukončených projektů činí 4,9 mil. Kč. Všechny návrhy projektů byly připravovány podle závazných 
harmonogramů a pod přímou supervizí prorektora pro VV. V posledním semestru hodnoceného 
období (LS 2010) byly na GA ČR podány 3 návrhy standardních projektů a jeden postdoktorský 
projekt, výsledky budou známy v listopadu 2010.  

Akademičtí pracovníci VŠFS se v hodnoceném období podíleli na řešení dalších projektů 
financovaných z veřejných zdrojů: 

- Propagace eura na základních školách (MF ČR, řešitel D. Pavlů, 2009, čerpáno 100 tis. Kč) 
- Zhodnocení systému odměňování zaměstnanců (MPSV ČR, řešitel V. Krebs, 2009-2011, 

plánované čerpání 410 tis. Kč) – řešeno v rámci CESTA  
- Dlouhodobá sociálně zdravotní péče (MPSV ČR, řešitel V. Krebs, 2010, plánované čerpání 138 tis. 

Kč) – řešeno v rámci CESTA. 

V letech 2007 – 2009 byly VŠFS přiděleny MŠMT prostředky na projekty v rámci tzv. specifického 
výzkumu. Šlo celkem o 7 projektů, ve kterých bylo zapojeno 6 pedagogů a 15 studentů, vyčerpáno 
bylo 377 tis. Kč.  

Významnou formou zapojení do výzkumu je práce na projektech financovaných z vlastních zdrojů. 
Podporu těchto výzkumných projektů zajišťuje od začátku r. 2008 Interní grantová agentura VŠFS 
(IGA). V období LS 2008 – LS 2010 bylo ukončeno celkem 16 projektů, počet členů týmů dosáhl 
celkem 70 pracovníků a 2 studentů. Rozpočet projektů na r. 2009 činil 603 tis. Kč, na rok 2009-2010 
již 928 tis. Kč. Příprava projektů IGA je postupně zkvalitňována zejména ve směru konkretizace 
výstupů projektů (publikace, semináře apod.) a návaznosti odměn na tyto výstupy, dále ve směru 
účelnosti věcných nákladů. Výrazněji budou zastoupeni v projektech studenti, zejména doktorandi. 
Posílit je také nutno návaznost témat závěrečných prací (BP, DP) na projekty IGA.  

Celkově je v oblasti výzkumných projektů dosahováno dobrých výsledků, slabší je však úspěšnost 
v získávání mezinárodních projektů (podali jsme 9 neúspěšných projektů, jeden jsme stáhli). Na 
druhou stranu je nutno ocenit, že jeden z těchto projektů (NEWFIPO), koordinovaný VŠFS, splnil 
veškerá hodnotící kritéria EK, nebyl však přijat k financování; další z projektů (CEE TRUST) prošel do 
druhého kola. 

Na jaře 2010 byly podány dva mezinárodní projekty (na European Science Foundation a na MŠMT), 
které budou vyhodnoceny v listopadu 2010. Aktuálně připravujeme zapojení do projektu, který je 
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součástí 7. Rámcového programu. Zde je potřeba počítat s velkou konkurencí, prvním sítem projde 
zhruba jen pětina projektů.  

3.3.2 Publikační činnost  
Publikační činnost je hodnocena pravidelně každý semestr. Postupně došlo ke zkvalitnění databáze 
publikační činnosti, zejména ve směru vykazování příslušnosti publikací k VŠFS (tento aspekt je 
důležitý z hlediska uplatnitelnosti publikací v RIV). Z tohoto hlediska je možno získat kvalitnější údaje, 
ze kterých vyplývají věrohodné závěry, až za a. r. 2008-2009 (v současnosti teprve vyhodnocujeme a. 
r. 2009-2010).  

Vzhledem k obtížné srovnatelnosti údajů z dřívějšího období s lépe evidovanými současnými údaji je 
obtížné vyhodnotit trend vývoje publikační činnosti. Z a. r. 2008-2009 bylo vykázáno celkem 204 
záznamů (např. 6 monografií, 6 skript, 4 články v impaktovaných časopisech, 23 článků 
v recenzovaných časopisech apod.). Podstatné však je, že údaje za několik posledních semestrů 
svědčí o tom, že zhruba pouze polovina akademických pracovníků publikuje (nepočítáme Katedru 
jazyků), a zhruba jen jedna desetina má výraznější publikační výsledky.  

Kvalitativní posun v tlaku na publikační výsledky představuje standardizace minimálních požadavků 
na publikační a výzkumnou činnost. Kvantifikace publikační a výzkumné činnosti má podobu jednak 
počtu výstupů, jednak jejich bodové hodnocení.  

Pro akademické pracovníky je vytvořeno několik způsobů stimulace k publikační a výzkumné činnosti: 

1) Cena rektorky za významný přínos v odborné publikační činnosti s finanční odměnou, 
2) Směrnice rektorky č. 25-2/2010 „Motivace zaměstnanců“ s cílovými odměnami za jednotlivé 

formy publikací, 
3) Standardy vědeckovýzkumné a publikační činnosti, jejichž vyhodnocování by kromě morálního 

apelu mělo být napojeno i na finanční odměny, 
4) Akademickým pracovníkům je nutno opakovaně připomínat, že součástí jejich pracovní smlouvy 

je popis pracovní náplně, ve které je zahrnuta také povinná výzkumná činnost. 

3.3.3 ACTA VŠFS 
Vědecký časopis ACTA VŠFS začal vycházet od r. 2007, od r. 2008 pouze v anglickém jazyce. Doposud 
vyšlo sedm čísel, všechna v tištěné i elektronické podobě. Od dubna 2009 je časopis zařazen 
v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (jde o seznam vládní Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace). V r. 2010 bylo dosaženo periodicity tří čísel ročně (dříve to byla dvě čísla) se 
záměrem jejího udržení i nadále, a to v rozsahu 80 – 96 tiskových stran. V r. 2010 byl ACTA VŠFS 
zařazen do fulltextové mezinárodní databáze EBSCO. 

3.3.4 Konference a semináře 
Akce, na kterých prezentují pracoviště VŠFS výsledky svého výzkumu, tj. konference a semináře, 
zajišťují většinou samostatně jednotlivá pracoviště (katedry). Opakovaně probíhá několik konferencí 
se stabilním tématickým zaměřením (údaje o jejich průběhu v hodnoceném období): 

- Lidský kapitál (každoroční konference) 
- Finanční trhy (2007, 2009) 
- Modely veřejné správy (2009) 
- Znalostní ekonomika (2006) 
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- Kromě těchto pravidelných akcí proběhly také jednorázové konference, a to zejména: 
- Deset let soukromého vysokého školství (2009) 
- Změny v řízení podniků v postkrizovém období (2010) 
- Důchodová reforma (2010) 

Lze bez nadsázky říci, že vysoká odborná úroveň všech těchto konferencí přispívá k prestiži VŠFS mezi 
odbornou veřejností.  

Za vysoce prestižní lze označit vyhlašování a průběh soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského a na 
ni navazující mezinárodní konferenci, na které jsou mj. vyhlášeni vítězové a jsou prezentovány 
výsledky jejich výzkumu. První ročník soutěže (s tématickým zaměřením „Nové výzvy pro ekonomii 
v globalizujícím se světě“) proběhl v listopadu 2007, druhý ročník („Sociální Evropa“) v listopadu 
2009. Nejlepší práce byly publikovány v ACTA VŠFS. Skutečnost, že mezi účastníky soutěže naprosto 
převládají studenti nebo výzkumníci nepocházející z VŠFS, svědčí o rozšíření dobré pověsti této 
soutěže mezi vědeckou veřejností v ČR.  

Každý rok proběhlo na VŠFS také několik diskusních seminářů, kulatých stolů apod. s rozmanitým 
zaměřením. Šlo např. o semináře o politickém extremismu, zavedení eura v ČR, hospodářské krizi, 
politické stabilitě, Cambridgeském fenoménu, OECD, penzijní teorii a praxi, reformě českých VŠ, 
světovém pojišťovnictví, finančních trzích, předsednictví ČR v EU, platební bilanci ČR a další. Některé 
tyto semináře byly uspořádány jako společná akce s Českou společností ekonomickou, jejíž je VŠFS 
kolektivním členem.  

3.3.5 Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) 
Toto výzkumné centrum VŠFS bylo založeno v r. 2007. Obsahem jeho činnosti je podávání a řešení 
výzkumných projektů a publikování výsledků, organizování konferencí a seminářů apod. Výzkumníci z 
CESTA zajistili získání jednoho projektu GA ČR (v dalším působí jako spolupracovníci), dvou projektů 
MPSV, byli zapojeni v 5 projektech IGA, podali dva mezinárodní projekty (ESF, MŠMT), vše 
samozřejmě ve spolupráci s Oddělením výzkumu a vývoje VŠFS. Podíleli se také na přípravě 
konference k důchodové reformě.  

Nepodařilo se však zorganizovat plánované tři semináře z oblasti sociální politiky, nebyl podán 
samostatný návrh projektu GA ČR (pouze zapojení v jednom podaném projektu). V dalším období je 
nutno, aby CESTA připravila své naplánované semináře a vykázala více publikačních výsledků.  

3.3.6 Doktorské studium 
Zájem o výchovu budoucích vědeckých pracovníků s perspektivou jejich setrvání na VŠFS po ukončení 
studia vyústil do vytvoření speciálního programu tzv. péče o talentované studenty (včetně stipendia). 
Do programu byly zapojeny dvě studentky navazujícího magisterského studia. Projekt se nadějně 
rozběhnul, nicméně po roce byl, z důvodu odstoupení obou studentek, ukončen.  

Řada studentů byla zapojena do odborné práce kateder jako pomocné vědecké síly. Jejich 
honorovaná práce se řídila požadavky kateder. Vždy by mělo jít o skutečnou odbornou práci, jako 
rešerše, korektury, komentáře ap., občas však byli nevhodně využívání i pro práci administrativní 
(shánění literatury, zpracování prezentací ap.). 

Dlouholeté úsilí o získání doktorského studia bylo úspěšně završeno v květnu 2009, kdy VŠFS 
obdržela akreditaci oboru Finance ve studijním programu Hospodářská politika a správa. Akreditace 
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byla získána do 1. 9. 2013. Součástí akreditace byl požadavek předložit zprávu o uzavření pracovních 
závazků v lednu 2010. Tato zpráva byla AK v dubnu 2010 akceptována. Dalším požadavkem 
akreditace je předložení kontrolní zprávy o uskutečňování DSP, vč. personálního zajištění a publikační 
činnosti (zvláště pak o výzkumu a publikacích studentů) v červnu 2011.   

Doktorské studium bylo zahájeno od LS 2010 přijetím 6 studentů (z 8 uchazečů), a to dvou ve formě 
PS, čtyř ve formě KS. Zahájení studia předcházela náročná tvorba studijní a pedagogické 
dokumentace, několik porad Oborové rady a řada jednání s budoucími vyučujícími. Výuka v prvním 
semestru proběhla bez problémů, třetina studentů však po ukončení semestru neměla splněny své 
studijní povinnosti.  

V nadcházejících semestrech je nutno se zaměřit na přípravu a později i realizaci výzkumné a 
publikační činnosti doktorandů. Dva z nich jsou již nyní zapojení v projektu IGA, jedna studentka má 
publikační výstup.  

3.3.7 Centrum knihovnických služeb (CKS) 
Na konci hodnoceného období, tj. koncem LS 2010, dosáhl stav knihovního fondu cca 24 tis. knih, 
dále cca 7 tis. závěrečných prací (BP a DP) a 59 periodik. Ve srovnání se ZS 2006 došlo k nárůstu 
knihovního fondu více než na dvojnásobek. Roční nákupy činily cca 4000 publikací, jejich roční 
hodnota dosáhla okolo 1 – 1,5 mil. Kč. Na webových stránkách CKS jsou měsíčně aktualizovány 
přehledy nově nakoupených publikací. Služeb CKS využívá okolo 4 200 zaregistrovaných uživatelů.  

Knihovna zajišťuje přístup do databáze Proquest 5000 International, do databáze Newton Media 
Search a do právnického zdroje ASPI. Nejnovější službou je zprovoznění (v dubnu 2010) na webových 
stránkách VŠFS nové funkce web 2.00 (RSS kanál). Bohužel tyto informační služby nenalézají 
dostatečný ohlas mezi našimi pedagogy. 

Na jaře 2010 byla provedena kompletní revize uložených závěrečných prací (BP a DP) ve všech 
střediscích s výbornými výsledky. Nejbližším úkolem knihovny je zajistit svoz všech závěrečných prací 
do Prahy a jejich uložení v archivním režimu. Od a. r. 2010-2011 budou závěrečné práce 
shromažďovány a zveřejňovány pouze v elektronické podobě v Informačním systému VŠFS. K tomuto 
novému nakládání se ZP a jejich zveřejnění bude potřeba vytvořit nový interní předpis. Od dubna 
2010 je v platnosti nový Knihovní a výpůjční řád. 

4 Studenti a absolventi 
Oblast věnovaná studentům a absolventům zahrnuje počty studentů, individuální studijní plány a 
studijní neúspěšnost, disciplinární řízení, mobility studentů, systém stipendií, služby pro studenty, 
zpětnou vazbu studentů a absolventů a uplatnění absolventů. 

4.1 Kvalitativní přínosy v hodnocení dané oblasti 
V hodnoceném období prošla univerzita bouřlivým rozvojem v počtu studentů, když v akademickém 
roce 2009/2010 dosáhla více než 5500 studentů. Počty se zvyšovaly nejenom v Praze, ale i na 
studijních středicích, zejména v Mostě. Tím jsme dosáhli vrcholu v počtu přijímaných studentů. 
V následujícím období, tedy v době poklesu demografického vývoje, budeme realizovat strategii 
udržitelného rozvoje, tj. udržet dlouhodobě celkový počet studentů na cca 5000. 
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Individuální studijní plány jako mimořádný prostředek formy studia jsou velmi pečlivě sledovány a 
vyhodnocovány. Znamenají sice na jednu stranu naplnění vize přátelské a vstřícné školy, na druhou 
stranu ovšem přinášejí řadu zejména organizačních obtíží.  

Studijní neúspěšnost je v průměru okolo 15 %, což plně odpovídá běžným standardům univerzit 
podobného zaměření. Je řešena řadou nástrojů od získávání zpětné vazby po standardizaci 
požadavků na metody hodnocení studia. 

Předmětem disciplinárního řízení bylo v hodnoceném období zejména plagiátorství závěrečných 
prací, vyskytly se i padělky maturitních vysvědčení nebo podvody při zkoušce. Mimořádně závažné 
prohřešky byly řešeny vyloučením studenta ze studia. 

Mobility studentů jsou nadále provázeny poměrně malým zájmem, přesto se síť zahraničních 
partnerských VŠ stále rozšiřuje a nadále se hledají další partnerské školy, které by poskytly 
kompatibilitu studijních programů a oborů. 

V průběhu hodnoceného období došlo k výrazným změnám v udílení stipendií ze Stipendijního fondu 
VŠFS. K prospěchovým a účelových stipendiím, která byla nadále udílena, přibylo ještě stipendium 
pro handicapované studenty, stipendium pro děti z dětských domovů a náhradní rodinné péče, 
iniciované a financované z prostředků Městské části Praha 10, a stipendium pro mimořádně nadané 
studenty, které bylo v průběhu akademického roku 2009/2010 přeměněno na stipendium pro 
studenty doktorských studijních programů.  

V rámci rozsáhlého sociologického průzkumu realizovaného Laboratoří empirických studií při Katedře 
marketingové komunikace se výrazně zpřesnila zpětná vazba od studentů a absolventů. Průzkum 
doplňují pravidelné předmětové ankety, vyhodnocované na konci každého semestru, a studentská 
anketa o nejlepšího pedagoga, která mezi studenty získává stále větší ohlas. 

Významným posunem v práci s absolventy bylo založení Klubu absolventů, který sdružuje již více než 
550 členů. Pravidelně pořádáme setkání s absolventy, nabízíme jim řadu výhod a členové Klubu 
absolventů poskytují univerzitě i významnou zpětnou vazbu ohledně jejich dalšího uplatnění na trhu. 

4.2 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality:  
Hodnotící 
subjekt 

Používané metody a nástroje 

Rektorka 
 

Disciplinární komise 
Vyhodnocování zejména kritických stížností do 30 dnů, pravidelná jednání komise pro řešení 
stížností 
Osobní přístup a jednání rektorky 
Pravidelné setkávání s absolventy v rámci aktivit pro ně pořádaných 
Kontrola manažerských úkolů prorektorky pro studijní záležitosti 

Prorektorka 
 

Osobní dohled nad postupem při řešení stížností studentů 
Vyřizování mimořádných žádostí studentů 
Osobní přístup a jednání prorektorky 
Pravidelné setkávání s absolventy v rámci aktivit pro ně pořádaných 

Vedoucí 
kateder 

Pro jednání rektorky, prorektorky a komisí dodávají prvotní podklady shrnující příčiny stížností 
(respektive přestupků) a případné návrhy řešení ze strany kateder 

Studenti 
 

Pravidelné anonymní ankety 
Účast na projektu „Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS“ 
Přímé stížnosti 
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Absolventi Pravidelné anonymní ankety 
Účast na projektu „Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS“ 

Veřejnost Dny otevřených dveří 
Otevřené zdroje – média 
Základní sběr dotazníkových dat 

 

4.3 Doplňkový komentář 

4.3.1 Počty studentů 
Vývoj počtu studentů studijního střediska Praha ve sledovaném období: 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010   

P K P K P K P K 

Bc. 818 1360 869 1470 1005 1700 1105 1578 

NMgr. 243 736 294 884 348 982 436 1149 

Celkem 1061 2096 1163 2354 1353 2682 1541 2727 

SUMA 3157 3517 4035 4268 

 

Vývoj počtu studentů studijního střediska Most ve sledovaném období: 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010   

P K P K P K P K 

Bc. 224 247 220 292 212 301 323 345 

NMgr. 0 111 34 161 28 167 61 190 

Celkem 224 358 254 453 240 468 384 535 

SUMA 582 707 708 919 

 

Vývoj počtu studentů studijního střediska Kladno ve sledovaném období: 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010  

P K P K P K P K 

Bc. 129 260 119 258 115 252 87 214 

NMgr. 0 0 0 0 0 102 0 151 

Celkem 129 260 119 258 115 354 87 365 

SUMA 389 377 469 452 

4.3.2 Individuální studijní plány (ISP) a studijní neúspěšnost 
Individuální studijní plány byly v akademickém roce 2009/2010 předmětem rozsáhlé kontroly 
Akreditační komise. ISP umožňuje studentům optimálně uspořádat organizaci studia s ohledem na 
studijní zátěž a jejich časové možnosti (převaha studentů kombinovaného studia). Současně do 
značné míry pomáhají naplňovat vizi klientského přístupu a vstřícnost ze strany školy. Na druhou 
stranu kladou vysoké nároky na všechny zúčastněné zejména v komunikaci a organizaci studia, stejně 
jako na časovou flexibilitu pedagogů. Z tohoto důvodu je jejich povolování přísně sledováno a 
vyhodnocováno. 
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Studijní neúspěšnost dosahovala ve sledovaném období v průměru 15 %, je však velmi rozdílná podle 
studijních oborů, forem studia a cyklů studia. Nejvyšší neúspěšnost v bakalářských studijních 
programech zaznamenává obor Aplikovaná informatika, dále Veřejné finance a správa, o jehož 
reakreditaci VŠFS již dále nežádala, a obor Bankovnictví. Ostatní obory oscilují v neúspěšnosti kolem 
průměrné hodnoty. Studijní neúspěšností na jednotlivých oborech se zabývalo vedení školy, instituty 
a oborové katedry v rámci hodnocení kvality výuky a studia. Po každém semestru následuje 
předmětová anketa, ve které studenti hodnotí mimo jiné obtížnost předmětů, přístup pedagogů a 
studijní literaturu. Z pedagogického hlediska jsou činěna opatření standardizace požadavků na 
metody hodnocení studia (např. způsobů zakončení předmětů, sledování studijní zátěže, inovace 
studijních plánů, každoroční aktualizace Katalogu předmětů v IS VSFS). Část studentů využívá 
možnosti opakování ročníku, opakování předmětů i studia nad standardní dobu studia (často studenti 
kombinovaného studia). 

4.3.3 Disciplinární řízení 
Veškeré zjištěné případy podvodů nebo nežádoucího chování studentů byly řešeny disciplinárním 
řízením v rámci Disciplinární komise VŠFS, na základě jejíhož rozhodnutí byly uloženy sankce. Oproti 
minulému období byly řešeny nejčastěji případy plagiátů seminárních či závěrečných prací. 
K odhalování plagiátů přispělo zejména zavedení aplikace globálního vyhledávání plagiátů systému 
Theses.cz, ke kterému jsme přistoupili v roce 2008. 

4.3.4 Mobility studentů ve studijních programech, spolupráce se zahraničními vysokými 
školami 

Od zapojení do programu Erasmus v akademickém roce 2005/2006 se počet vyjíždějících studentů 
zvýšil na současných 25 až 30 ročně. Přesto realita mobilit zdaleka neodpovídá jejich potenciálu. 
Studenti mají malý zájem především z důvodu pracovní zaneprázdněnosti (dvě třetiny studentů 
studují v kombinované formě studia) a finanční náročnosti. Nejvíce vyjíždějí studenti studijního 
programu Ekonomika a management, studijních oborů Řízení podniku a podnikové finance a 
Marketingová komunikace. Studentskou mobilitu doplňují od roku 2007 i pracovní stáže 
v zahraničních podnicích, kterých se však účastní pouze jednotlivci.  

V hodnoceném období se výrazně zvýšil počet spolupracujících zahraničních vysokých škol na 29. 
Nicméně pro některé studijní obory (např. Veřejná správa v navazujícím magisterském studiu) je 

Disciplinární prohřešek Četnost Závěr Disciplinární komise 

Padělání maturitního vysvědčení 2x 2x vyloučení 

Plagiátorství 7x 
6x podmínečné vyloučení  
1x napomenutí 

Nedodržení citací u seminární práce 1x 1x podmínečné vyloučení 

Podvod při zkoušce 2x 
1x vyloučení 
1x podmíněné vyloučení 

Nedodržení požadavků studijního a zkušebního řádu 1x 1x podmínečné vyloučení 

Přepsání data v indexu 1x 1x napomenutí 
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výběr ze zahraničních škol stále nedostačující. Povinné zahraniční stáže a praxe nejsou součástí 
studijních programů VŠFS. 

4.3.5 Systém stipendií 
Vedení VŠFS vypsalo pro akademický rok 2007/2008 stipendia pro talentované handicapované 
studenty formou speciálních stipendií. Ve sledovaném období studovalo na VŠFS pět tělesně 
postižených studentů, a to ve studijních střediscích Praha a Most, kde jsou pro výuku této skupiny 
studentů vytvořeny relativně dobré podmínky a neustále se zlepšují. 

V Praze v budově Estonská byly v rámci rekonstrukce vybudovány bezbariérové přístupy včetně 
výtahu a schodolezy do všech pater budovy. V elektronické přihlášce je zabudován dotaz na typ 
postižení a požadavky. 

V akademickém roce 2008/2009 byl realizován pilotní projekt „Práce s talentovanými studenty“, do 
kterého byly zapojeny dvě studentky (absolvovaly speciální výběrové semináře, zapojily se do 
výzkumných projektů atp.). Jejich zkušenosti byly mj. využity při přípravě doktorského studijního 
programu. Po jeho získání byl projekt ukončen. 

Dále byl v akademickém roce 2008/2009 spuštěn na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné 
spolupráci VŠFS a Městské části Praha 10 stipendijní programu pro studium dětí z dětských domovů a 
náhradní rodinné péče, který je plně financován Městskou částí Prahy 10 včetně ubytování. Prvních 
pět studentů zahájilo studium v tomto stipendijním programu v září 2009. 

4.3.6 Služby pro studenty 
Klub TIM, otevřený v prosinci 2006, slouží studentům a zaměstnancům školy v Praze zejména pro 
neformální setkávání u příležitosti pořádání společenských, kulturních a zájmových akcí. Klub 
poskytuje komfortní stravovací služby, vedle toho je zázemím pro využití volného času, neformální 
setkávání včetně kulturně vzdělávacích programů. 

VŠFS nemá vlastní ubytovací zařízení. Na základě dohody s Městskou částí Praha 10 mohou studenti 
VŠFS od akademického roku 2008/2009 využívat volné kapacity Studentského domu v Praze 10 – 
Záběhlicích (součást Centra komunitních služeb Prahy 10), kde jsou prioritně ubytováni studenti ze 
stipendijního programu pro děti z dětských domovů a náhradní rodinné péče s tím, že bezbariérový 
pokoj využívá i handicapovaná studentka z VŠFS. Škola poskytovala zprostředkování ubytování pro 
studenty ze vzdálenějších lokalit formou kontaktů s ostatními školami (ČVUT v Praze) či domovy 
mládeže, které ubytovací kapacity vlastní a projevují ochotu si volnou kapacitu doplnit (např. Domov 
mládeže Cyrila Boudy v Kladně či Centrum odborné přípravy ve Velebudicích a jiné internáty nebo 
ubytovny v Mostě).  

4.3.7 Zpětná vazba studentů a absolventů 
Významnou složkou hodnocení kvality pedagogického procesu jsou studenti, kteří mají možnost 
prostřednictvím předmětové ankety, ankety o nejlepšího pedagoga a v rámci rozsáhlého 
sociologického výzkumu (zaměřen nejenom na předměty a pedagogy, ale i na celkové klima na škole) 
výrazně zasáhnout do jeho podoby. Dalším nástrojem je funkční systém průběžné komunikace on-
line jako přímý důsledek klientského přístupu ke studentům. 

Dopad pro sledování kvality hodnocených oblastí má i zpětná vazba od absolventů prostřednictvím 
pravidelné ankety zaměřené na hodnocení studia a další činnosti školy. 
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4.3.8 Uplatnění absolventů 
Uplatnění absolventů považujeme za jeden z klíčových ukazatelů úspěšnosti školy. Práce s absolventy 
byla ve sledovaném období jednou z priorit, kterou se podařilo naplnit vznikem Klubu absolventů, 
který v současnosti sdružuje již více než 550 členů. Vedle celé řady aktivit je v jeho řadách prováděna 
pravidelná anketa zaměřená na uplatnění absolventů. Tu významně rozšiřuje i projekt „Systematické 
zkoumání sociálního systému VŠFS“. Otázky směřují k hodnocení přínosu studia, navrhovaných změn 
ve struktuře studia, jejich profesnímu uplatnění a potřebě dalšího vzdělávání. Názorům absolventů 
věnuje škola trvalou pozornost. V rámci periodických dotazníkových šetření vyplývá, že orientace 
studijních programů a kvalitní výuka ekonomických disciplín jsou zárukou vysoké uplatnitelnosti 
absolventů VŠFS na trhu práce. Výsledky dlouhodobého šetření názorů studentů a absolventů VŠFS 
byly v roce 2009 poprvé publikovány. 

5 Organizace a řízení 

5.1 Kvalitativní přínosy v hodnocení dané oblasti 
Ve sledovaném období dosáhla VŠFS významného rozvoje počtu studentů, akreditovaných studijních 
oborů a počtu akademických pracovníků. K zajištění kvalitního řízení zejména akademických činností 
a nemožnosti rozdělit se na fakulty, neboť akreditace doktorského studia a statutu univerzity bylo 
dosaženo až v roce 2009, zřídila VŠFS Institut financí a managementu a Institut komunikace a správy. 
Ve chvíli, kdy se univerzita rozhodla přistoupit jako první soukromá vysoká škola k rozčlenění na 
fakulty, mohla využít stávajících struktur. 

V hodnoceném období byl úspěšně implementován procesní model řízení, který se ukazuje vzhledem 
k činnostem vysokoškolského pracoviště jako velmi efektivní, a to směrem od vrcholového 
managementu až k manažerskému řízení jednotlivých kateder. 

Byl dále rozvíjen a zdokonalován systém vnitřní kontroly, postupně formou plánovaných komplexích 
auditů, řízených hospitací, studentských předmětových anket, anonymních anket studentů a 
absolventů ke kvalitě výuky, anket zaměstnanců školy, vyhodnocování za časová období – trendy atd. 

Byl rozvinut systém strategického marketingu a marketingu jednotlivých produktů, umožňující 
splnění strategických i operativních cílů soukromé vysoké školy. 

Zástupci VŠFS jsou aktivně zastoupeni v akademické a vysokoškolské reprezentaci ČR, rektorka se 
stala historicky první zástupkyní ČR členkou výkonného výboru světové organizace International 
Association of University Presidents (IAUP), máme zástupce v dalších domácích i mezinárodních 
organizacích. 

5.2 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality:  
Hodnotící subjekt Používané metody a nástroje 
Rektorka 
 

Implementace a důsledné dodržování zásad procesního a marketingového řízení. 
Systém manažerských úkolů, jejich kontrola a hodnocení.  
Poslání, vize, sdílené hodnoty a Střednědobý plán rozvoje 
Strategické a koncepční workshopy a semináře. 
Leadership 
 Reprezentace univerzity v národních i mezinárodních organizacích. 

Prorektoři 
 

Naplňování manažerských úkolů stanovených správní radou. 
Metodické vedení institutů. 
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Uplatňování manažerského řízení na úrovni institutů. 
Reprezentace univerzity v národních i mezinárodních organizacích. 

Ředitelé institutů Uplatňování manažerského řízení na úrovni kateder. 
Zjednodušením liniového řízení dochází k efektivnější dělbě práce, přenášení kompetencí.  
Řízení vedoucích kateder a kontrola plnění stanovených úkolů. 

Vedoucí kateder Nové vymezení pracovních činností, rozdělení role vedoucího katedry a jeho zástupce. 
Kontrola plnění povinností pedagogů. 

 

5.3 Doplňkový komentář 

5.3.1 Procesní řízení 
Vysoká škola finanční a správní implementuje od roku 2007 procesní způsob manažerského řízení, 
vycházející z mise (poslání), vize a sdílených hodnot (dokument z roku 2006), s důrazem na rozvíjení 
konkurenčních výhod a uplatnění svých absolventů na trhu práce. Tento způsob řízení vychází také 
z pravidelných kontrol všech činností a reportingu mezi jednotlivými řídícími úrovněmi. Cílem je 
zvyšování kvality všech procesů na VŠFS prostřednictvím nástrojů jejich kontroly a vnitřního 
hodnocení. Vlastní hodnotící procesy (kritéria, vybrané oblasti, postupy) probíhají na VŠFS v souladu 
s dokumentem Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area.  

5.3.2 Nástroje a mechanismy manažerského řízení 
V průběhu hodnoceného období (2006 – 2010) jsme uplatňovali tyto hlavní nástroje (součásti 
systému) manažerského řízení: 

- Projekt „Univerzita“ zaměřený na zvyšování kvality všech činností (zejména výuky a vědecko - 
výzkumné práce), s cílem dosáhnout akreditace doktorského studijního programu. 

- Realizace procesního řízení a příprava jeho implementace na fakulty. 
- Pravidelné vyhodnocování (reporting) kvality procesů v rámci procesního řízení VŠFS. 
- Realizace programu kvality akreditovaných i neakreditovaných činností VŠFS. 
- Strategické dokumenty: Dlouhodobý záměr rozvoje VŠFS na období 2006-2010, Aktualizace DZR, 

Výroční zprávy, Střednědobý plán rozvoje VŠFS na období 2009 – 2014, Vnitřní hodnocení 
- Hodnocení manažerů na všech liniích řízení v souladu s úkoly Aktualizace dlouhodobého záměru 

školy a Střednědobého plánu rozvoje. 
- Institut tzv. samokontroly, kde se řídící pracovníci hodnotí sami a navrhují, co by se mělo zlepšit, 

co řeší nad úroveň standardních a rutinních úkolů.  
- Pravidelné operativní kontroly na úrovni kolegia rektorky prostřednictvím reportingového plánu 

mezi jednotlivými řídícími úrovněmi VŠFS. 
- Hodnocení činnosti institutů z hlediska definovaných Deseti klíčových oblastí kvality výuky. 
- Pravidelné výsledky dlouhodobých šetření názorů studentů, absolventů a zaměstnanců. 

5.3.3 Marketing a komunikace 
VŠFS od počátku své existence zaujala otevřený přístup informování veřejnosti o všech podstatných 
činnostech. Ve sledovaném období došlo v rámci marketingových aktivit na VŠFS k významnému 
rozpracování systému externí a interní komunikace včetně aktivního vyhledávání potenciálních 
studentů, řízení vztahu s klienty a péče o klíčové klienty a partnery školy. 

Základním otevřeným informačním zdrojem jsou stránky www.vsfs.cz., které jsou na základě 
prováděných průzkumů hodnoceny veřejností kladně. V uplynulých čtyřech letech došlo k jejich 
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rekonstrukci a změně designu. Skvělého mezinárodního úspěchu dosáhly webové stránky VŠFS 
v akademickém roce 2009/2010, když se umístily v žebříčku Top 400 "Ranking Web of World Business 
School". 

Ve sledovaném období došlo i k postupné změně korporátního designu univerzity, tak aby odpovídal 
moderním trendům. Přestože po získání univerzitního statutu nedošlo na základě důkladného zvážení 
ke změně názvu, ani loga, přesto se tato změna výrazně projevila i v korporátním designu, např. 
používám dodatku první soukromá ekonomická univerzita. 

Vedle firemních periodik Xadonia a Šortky, které VŠFS vydávala i v minulém období, vzniká v rámci 
Multimediálního centra VŠFS řada videoklipů a propagačních filmů, na jejichž vzniku se podílejí 
výhradně zaměstnanci a studenti školy. 

Ve sledovaném období výrazně posílila spolupráce s partnery Společenství škol. 

6 Materiální, technické a informační zabezpečení 

6.1 Kvalitativní přínosy v hodnocení dané oblasti 
V uvedeném období bylo posíleno technologické vybavení školy, včetně pokrytí všech školních 
objektů bezdrátovým signálem hifi. 

Nově byl zaveden vstupní a docházkový systém, který napomáhá ochraně majetku a umožňuje 
efektivnější zpracování docházky. 

Všechny objekty prošly řadou rekonstrukcí, které přispěly ke zvýšenému komfortu uživatelů. 

Bylo vybudováno a technologicky vybaveno Kongresové centrum včetně multimediální učebny s TV 
studiem, které je využíváno především pro výukové aktivity, současně slouží jako společenský prostor 
školy, ve kterém je možné pořádat konference či imatrikulace. Byl upraven vnitroblok jako 
odpočinková zóna. 

Počet učeben v roce 2005/Počet učeben v roce 2009 

Kapacita učeben podle počtu studentů 
Praha, Vltavská  

Praha, 

Estonská  

Praha,  

Vlkova  

 

Most 

 

Kladno 

 

Celkem 

60 – 120 9/3 11/19 0/0 2/2 1/2 23/26 

20 – 40  4/10 3/3 7/4 8/10 8/7 23/34 

12 – 16 2/1 0/0 7/3 2/2 0/0 11/6 

Počet PC učeben 1/1 1/2 2/2 2/2 1/1 7/8 
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6.2 Doplňkový komentář 

6.2.1 Výpočetní technika a informační technologie 
V hodnoceném období došlo k výraznému zkvalitnění vybavení školy výpočetní technikou, a to jak 
v oblasti software, tak v oblasti hardware. Ve všech budovách školy byl v akademickém roce 
2006/2007 instalován vstupní a docházkový systém. V průběhu akademického roku došlo k vydání 
personifikovaných bezkontaktních karet všem zaměstnancům i studentům v počtu přesahujícím 5000 
kusů, vznikla specializovaná pracoviště pro registraci, tisk a výdej těchto karet, pověřené osoby 
sledují docházku zaměstnanců, vznikly procesy pro konfigurace a nastavení sw části systému. Byla 
dokončena integrace všech počítačových sítí sloučením do jedné domény. Tato struktura výrazně 
zjednodušuje využití centrálních programů. 

S ohledem na strmě vzrůstající poptávku po wifi připojení ze strany studentů i zaměstnanců byly 
v průběhu hodnoceného období zakoupeny wifi antény nejvyšší kvality pro postupné pokrytí prostor 
VŠFS stabilním signálem během následujícího školního roku. 

Po celé období docházelo k masivní výměně počítačových sestav, dokupování dalších s ohledem na 
rozšiřování školy. V akademickém roce 2008/2009 byly vyjma počítačových učeben vyměněny PC 
v Estonské. 

6.2.2 Multimediální centrum a Kongresové centrum 
V akademickém roce 2007/2008 bylo dokončeno Kongresové centrum, vč. multimediální učebny s TV 
studiem, režií a střižnou, klimatizovaného kongresového sálu se 144 místy k sezení s vlastními 
překladatelskými stanovišti a další režií. Multimediální učebna je vybavená audio-video technikou 
podporující interaktivitu výuky a produkci vlastních filmových materiálů nejvyšší kvality. 

6.2.3 Prostorové  a materiální zajištění 
Během akademického roku 2006/2007 byl v budově sídla univerzity (Estonská) po rozsáhlých 
rekonstrukcích otevřen vysokoškolský klub TIM se stravováním, multimediálním sálem a hernou pro 
volný čas studentů a zaměstnanců školy. Stavebními úpravami prošlo podkroví budovy, z původně 
půdních prostor vznikly učebny, zasedací místnosti a kanceláře, do kterých se postupně nastěhovaly 
katedry. Tím byl naplněn dlouhodobý záměr koncentrovat pracoviště kateder na jednom místě.  

V následujícím období byla dokončena rekonstrukce atria v objektu Estonská. Vznikla tak 
odpočinková zóna s krytým prostorem pro kuřáky, kterou lze využít i jako rozšířený společenský 
prostor. 

Budova v Estonské a studijní středisko v Mostě prošli rozsáhlými úpravami zpřístupňujícími uvedené 
objety imobilním studentům a zaměstnancům. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla i knihovna v objektu 
Vltavská, která nyní splňuje nejpřísnější měřítka na tento typ prostor. 

V rámci stavebních úprav mosteckého studijního střediska byla provedena příprava a rekonstrukce 
prostor pro informační a poradenské centrum EUROPE Direct v přízemí výukového pavilonu, prostory 
byly vybaveny nábytkem a technikou. 

Řadou úprav a přestaveb prošla i budova, v níž dlouhodobě sídlí studijní středisko Kladno. V rámci 
úprav stávajících dispozic vznikly nové kanceláře a servovna s klimatizační jednotkou. V zadním traktu 
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budovy byla vybudována odpočinková zóna pro studenty s travním plochou, zámkovou dlažbou a 
lavičkami.  

Všechna nová pracoviště byla vybavena novým mobiliářem, vybaveny byly i odpočinkové zóny. 
V rámci zkvalitňování pracovního prostředí byla zaměstnancům nakoupena ergonomická křesla. 

Celkově VŠFS ve sledovaném období investovala z vlastních prostředků asi 100 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 


