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1. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
V termínu 1.7.2014 – 31.8.2014 probíhá prázdninový provoz pedagogických pracovišť VŠEM 
(čerpání zákonné dovolené akademických pracovníků VŠEM). 

 V termínu 15. 7. 2014 – 15. 8. 2014 probíhá prázdninový provoz administrativních 
pracovišť VŠEM (úřední doba Po – Pá: 10 – 17 hod.). 

 Hodnocení závěrečných zkoušek (EZZK) od 14 do 40 dnů. 
 Schválení/hodnocení Zápočtových (ZP) a Seminární prací (SP) od 14 do 40 dnů 

(hodnocení prací probíhá pouze u studentů s cenovou úrovní Premium). 
 Zkoušková soustředění (ZP, ZK, SP, ZZK) mohou absolvovat jen studenti s cenovou 

úrovní Premium. 
 Zasílání dotazů prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře jen pro studenty cenové 

úrovně Premium. Na zaslané studijní formuláře studentů bez cenové úrovně, s cenovou 
úrovní Klasik a Standard nebude ze strany VŠEM reagováno. 
 

ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY 
Zkouškové termíny v období červenec – srpen 2014 jsou zveřejněny v SIS VŠEM/Kalendář 
výuky a zkoušek (Zkoušky studenta). Zkouškové termíny (EZT, EZZK, EZP, obhajoby SP) 
mohou využívat pouze studenti s cenovou úrovní Premium. 

 
2. ZÁPIS NA AR 2014/2015 
Elektronický zápis (EZ) pro Akademický rok 2014/2015 bude probíhat v termínu 1. 7. 2014 – 
31.8. 2014, kdy možnost zápisu je podmíněna úhradou veškerých plateb faktury v SIS VŠEM 
(studijní poplatky a splátky studijních poplatků, mimořádné termíny a služby – MTS, 
administrativní poplatky za studium atp.), a to dle harmonogramu plateb, data splatnosti nebo 
příslušného termínu posunutí splatnosti, viz Administrace plateb. 
 
EZ pro AR 2014/2015 je povinný pro všechny studenty VŠEM, kteří v době konání zápisu (tzn. 
do 31.8.2014) nemají nebo nebudou mít uzavřené studium (chybějící klasifikace všech 
předepsaných zkoušek (ZK), zápočtů (ZP) a seminárních prací (SP) pro daný studijní program) 
s tím, že zápis se týká i studentů, kteří prodlužují studium a nemají již přímou výuku. 
 
Prohlášení studenta 
Nedílnou součástí EZ je podepsaný souhlas a následné doručení prohlášení studenta pro 
Akademický rok 2014/2015 (spolu s kontrolou E-indexu), a to nejpozději do 1.9.2014 (bez 
uvedeného je zápis studenta neplatný), prostřednictvím SIS VŠEM. 
 
Studenti, kteří neprovedou zápis na AR 2014/2015, budou zapsáni studijním oddělením VŠEM 
na základě volné kapacity jednotlivých studijních skupin/modulů/předmětů, a to bez ohledu na 
časové preference a studijní potřeby studenta.  
 

 Kompletní informace o Elektronickém zápise, viz Zápis uchazeče/studenta. 
 Administrativní zápis (1.9. – 10.9.) je nahrazen prohlášením studenta pro daný AR 

v rámci EZ.  
 
Schváleno: Rektorát VŠEM (platnost od 1.7.2014) 
 
Zdůvodnění (zavedení opatření): Zjednodušení administrativního procesu zápisu do dalšího 
ročníku studia (zrušení Administrativního zápisu). Posunutí termínu EZ na období mimo 
výuková soustřední v rozsahu dvou měsíců (červenec – srpen) s možností zápisu až do 
31.8.2014. 
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3. UČEBNÍ TEXTY (ZÁKLADNÍ LITERATURA) 
VŠEM přechází plně na elektronické učební a studijní texty (E-books VŠEM), kdy v rámci zápisu 
(dříve termín Administrativní zápis) již nebudou vydávány tištěné učební texty (základní 
literatura).  

 E-books VŠEM pokrývající základní literaturu studijních předmětů (všechny cenové 
úrovně, program Locklizard v bezpečnostním formátu PDC). 

 Elektronická knižní databáze Ebrary s odbornými tituly (cenová úroveň Premium).  
 Elektronický formát pro čtečky, mobilní telefony a menší formáty displejů (cenová 

úroveň Premium). 

Tištěné učební texty VŠEM bude možné objednávat individuálně pouze prostřednictvím 
E-shopu VŠEM a jsou zpoplatněny pro každou cenovou úroveň: 

 Cenová úroveň Standard 400 Kč (sleva 20% v E-shopu VŠEM). 
 Cenová úroveň Premium, Stipendium Klasik 200 Kč (sleva 60% v E-shopu VŠEM). 
 Objednání tištěných učebních textů VŠEM v rámci E-shopu VŠEM, bude možné po 

skončení Elektronického zápisu (od 1.9.2014), kdy studentem objednané a uhrazené 
učební texty budou k vyzvednutí v rámci úřední doby studijního oddělení.   

Schváleno: Rektorát VŠEM 
 
Zdůvodnění (zavedení opatření): Společenská odpovědnost VŠEM (tisk pouze na základě 
konkrétních objednávek studentů a požadovaného počtu kusů), jednoznačný trend 
s nezájmem a odklonem studentů od tištěných textů s přechodem na elektronické verze, viz 
zkušenosti z minulých let, kdy je patrné, že studenti nemají o tištěnou literaturu zájem. 
Zaměření VŠEM na interaktivitu a vývoj současných odborných textů v elektronické podobě.  
 
4. ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (OBHAJOBA BP/DP) 
Studenti, kterým byly klasifikovány písemné závěrečné zkoušky v rámci započtení dílčích 
zkoušek dle Nařízení rektora VŠEM 05/2013, mohou požádat o započtení ústní závěrečné 
zkoušky v rámci obhajoby závěrečné práce. 
 
Student o započtení ústní závěrečné zkoušky žádá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní 
formuláře/Žádost/dotaz, a to v termínu stanoveném pro uzávěrku přihlášení na obhajobu 
BP/DP. 
 
Schváleno: Akademická rada VŠEM (platnost od 1.9.2014) 
 
Zdůvodnění (zavedení opatření): Snaha o větší motivaci studentů v rámci jejich vlastní 
kontroly studia (průběžnost absolvování klasifikovaných výstupů) a tím možnost snížení počtu 
studentů, kteří nedodrží standardní dobu studia. 
 
5. PRODLOUŽENÍ DOBY STUDIA 
V případě neuzavření/neukončení studia do stanoveného termínu (standardní doba studia), 
bude automaticky prodlouženo studium o další AR (12 měsíců) v rámci studentem poslední 
čerpané cenové úrovně a jejího obsahu (roční školné v rámci standardní doby studia), a to až 
do doby řádného ukončení studia obhajobou závěrečné práce.  

Platební doklad za další akademický rok bude vystaven a uložen v SIS/Soubory studenta do 14 
dnů od data uplynutí konce standardní doby studia nebo doby předchozího prodloužení studia.  
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Podmínečné prodloužení studia  
Studenti s cenovou úrovní Premium, kteří mají uzavřené studium (klasifikace všech ZP, ZK, 
SP) a mají podanou přihlášku ke studiu na VŠEM v rámci navazujícího studijního programu 
(Bc. – Ing., MBA – Ing., Ing. – MBA), mohou požádat o bezplatné podmínečné prodloužení 
doby studia o 1 trimestr pro řádné ukončení studia (chybějící klasifikace ZZK, obhajoba 
BP/DP), kdy jsou v rámci ukončení studia studentem hrazeny jednotlivé klasifikační výstupy 
vlastní kontroly studia (ZZK – 1.000 Kč, Obhajoba BP/DP – 3.000 Kč) ve stanovených 
termínech. 

Podmínkou podmíněného prodloužení doby studia o 1 trimestr (pro ukončení studia), je podání 
E-přihlášky ke studiu na VŠEM, splnění podmínek podmíněného přijetí ke studiu (vyrozumění o 
splnění podmínek) a následný Elektronický zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského 
programu (Ing.) nebo profesního magisterského programu (MBA) na VŠEM v cenové úrovni 
Premium.  

Prodloužení doby studia o 6 měsíců (MTS) 
V rámci Mimořádných termínů a služeb (MTS), mohou studenti s cenovou úrovní Premium, 
prodloužit studium v rámci MTS o 6 měsíců.  

Schváleno: Rektorát VŠEM (platnost od 1.9.2014), viz Nařízení rektora VŠEM 07/2014. 

Zdůvodnění (zavedení opatření): Zjednodušení administrativy prodlužování studia 
(sjednocení podmínek, student pokračuje ve stejném režimu do řádného ukončení studia), 
platební nekázeň studentů v rámci prodloužení doby studia (platby v rámci kontroly studia a 
zasílání pozdních žádostí a následné administrativy spojené se znovuzařazením do studia). 
Zvýhodnění absolventů VŠEM, kteří chtějí pokračovat ve studiu magisterských programů 
(Ing./MBA). 
 
6. HARMONOGRAM VÝUKY 
Aktualizace harmonogramu výuky (zavedení interaktivních prvků do výuky studijních 
předmětů), úprava výukových dní (zavedení dopoledních a odpoledních bloků) s tím, že 
celková výuka studijního předmětu bude kombinací: 

 Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů s možností interaktivního 
testování znalostí a terminologického slovníku),  

 Přímá výuka (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění, počet 
výukových soustředění je dán formou studia a časovou dotací na studijní předmět) 

 VideoForum VŠEM (on - line video komunikace s lektorem v rámci vypsaných video 
konzultací, počet konzultací je dán formou studia a časovou dotací na studijní 
předměty). 

Povinností studenta před prvním výukovým soustředěním (přímá výuka) bude nastudování 
základů daného předmětů prostřednictvím aplikace Videolearning VŠEM, kdy vyučující již 
navazuje na získané vstupní znalosti studenta a zaměřuje se více na praktickou část (příklady 
a cvičení) studijního předmětu. V rámci VideoFora VŠEM pak probíhají doplňková cvičení a 
konkrétní konzultace. 

Časový harmonogram jednotlivých výukových soustředění bude přizpůsoben vypsaným 
zkouškovým termínům (EZT/EZZK/EZP) a konzultacím lektorů v budově VŠEM. 

Schváleno: Akademická rada VŠEM 
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Zdůvodnění (zavedení opatření): Pokračující neúčast studentů na výukových 
soustředěních, možností snížení povinného počtu studentů pro otevření daného studijního 
modulu/předmětu, snaha o zatraktivnění procesu výuky směrem k využívání moderních 
výukových aplikací a zkrácení délky výukových soustředění (fyzické přítomnosti studenta).  
 
7.  TIŠTĚNÁ FINÁLNÍ VERZE BP/DP  
Zrušení podmínky pro odevzdání tištěné finální verze závěrečné práce (bakalářská/diplomová), 
kdy student odevzdá do stanoveného data pouze elektronickou verzi BP/DP prostřednictvím 
SIS VŠEM. 

Schváleno: Rektorát VŠEM (platnost od 1.9.2014, viz termín obhajob závěrečných prací říjen 
2014) 
 
Zdůvodnění (zavedení opatření): Zjednodušení procesu odevzdávání závěrečných prací.  

8.  VYDÁVÁNÍ ISIC KARET 
VŠEM plošně ruší vystavování studentských průkazů ISIC s tím, že studenti si mohou průkaz 
ISIC objednat přímo prostřednictvím webových stránek www.isic.cz nebo na výdejních místech 
ISIC. 

Schváleno: Rektorát VŠEM (platnost 1.7.2014) 
 
Zdůvodnění (zavedení opatření): Neslučitelnost Studentských průkazů VŠEM s čipovými 
kartami ISIC (neumožnění evidence docházky), malý zájem o vystavení průkazů ISIC na VŠEM 
a s tím spojená administrativní zátěž.  
 
9.  PLATBY NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ (HOTOVOSTNÍ PLATBY, PLATEBNÍ 
KARTY) 
 
Dochází ke zrušení plateb (administrativní poplatky, MTS) v hotovosti a platební kartou na 
studijním oddělení, kdy všechny platby musí být studentem hrazeny na základě vystavené 
faktury či informace k platbě, a to prostřednictvím bankovního účtu VŠEM do stanoveného 
termínu splatnosti. 

 neprovedení platby za objednaný nebo realizovaný administrativní úkon (zkouška, 
mimořádný termín atp.) je považováno za nesplnění podmínek studia a může vést 
k anulování daného úkonu (např. zkouškový termín) 

Schváleno: Rektorát VŠEM (platnost od 1.9.2014) 
 
Zdůvodnění (zavedení opatření): Zjednodušení administrace studia v rámci daných úkonů, 
tak, aby nebyla nutná osobní návštěva studenta na studijním oddělení. 
 
10.  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.) 
Studenti VŠEM, kteří obhajují bakalářskou práci v termínu říjen 2014, mohou požádat o 
podmínečné přijetí ke studiu navazujícího magisterského programu (Ing.) s termínem zahájení 
říjen 2014, a to v rámci podání přihlášky ke studiu a konání přijímacího řízení na VŠEM. 
 
 
 
 
 



Zpravodaj VŠEM č. 02 2013/2014 

6 
 

11.  ZANECHÁNÍ STUDIA 
V případě, že student nemá zájem pokračovat ve studiu, musí tuto skutečnost oznámit 
prostřednictvím SIS VŠEM/Studijního formulář/Žádost/dotaz s tím, že bez uvedené žádosti 
není možné studia na VŠEM zanechat a následně vystavit příslušná potvrzení. 

Schváleno: Akademická rada VŠEM (platnost od 1.1.2014) 
 
Zdůvodnění (zavedení opatření): V rámci ukončování studia ze strany VŠEM (nedodržování 
stanových termínů, např. zápis, platby školného) docházelo k častým žádostem o opětovné 
znovuzařazení do studia, kdy uvedené opatření upravuje tento, pro studenta, náročný 
administrativní proces a zároveň sjednocuje a zjednodušuje situaci, kdy student nemá zájem 
pokračovat ve studiu.   
 
12.  STUDIJNÍ PŘEDMĚTY BC. (PODNIKOVÁ INFORMATIKA, APLIKACE 
PODNIKOVÉ INFORMATIKY) 
Změna názvu studijních předmětů v rámci bakalářského studijního programu:  

 Podniková informatika na Informatika I 
 Aplikace podnikové informatiky na Informatika II 

13.  STRUKTURA STUDIA / ANOTACE /ARCHIV CENOVÝCH ÚROVNÍ 
Struktura studia pro příslušnou studijní skupinu, anotace jednotlivých studijních předmětů a 
archiv cenových úrovní, jsou uloženy v SIS/Klasifikační přehled (formát PDF).  

14.  HOSTÉ VŠEM 2013/2014 
V rámci projektu Hosté VŠEM nás v AR 2013/2014 navštívili tyto osobnosti: 

 J. X. Doležal - novinář (Reflex) 
 Zdeněk Pohlreich - majitel a provozovatel restaurací, šéfkuchař, gastronom 
 Eva Samková - olympijská vítězka ve snowboardcrossu, studentka VŠEM 
 Miroslav Singer - guvernér ČNB   
 Oldřich Dědek - národní koordinátor pro zavedení Eura v ČR   
 Tomáš Sedláček - ekonom a akademický pracovník   
 Jan Macháček - hudebník, redaktor týdeníku Respekt   
 Milan Fridrich - ředitel programu České televize   
 Senta Čermáková - ředitelka ve společnosti Hewlett-Packard Corporation  
 Ondřej Hartman - obchodník s měnami a zakladatel serveru FXstreet.cz   
 Michal Musil - konzultant společnosti GrowJOB Institute   
 Roman Lindauer - British Airways, Johnson & Johnson, KPMG 

 
 

 


