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Dokument „Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2021“ (dále 

„Plán realizace 2021“) zpracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a následně 

rozpracovaný pro podmínky Vysoké školy podnikání a práva představuje nedílnou součást 

strategického řízení systému vysokoškolského vzdělávání a implementační nástroj nového 

Strategického záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. 

Plán realizace strukturou kopíruje Strategický záměr 2021+ na úrovni prioritních cílů a jejich 

operačních cílů a vytváří tak v podstatě harmonogram aktivit pro první rok platnosti dokumentu. 

Plán realizace 2021 současně zahrnuje vybrané aktivity Strategie internacionalizace vysokého 

školství na období 2021+, jež tvoří přílohu samotného Strategického záměru 2021+. Materiál tedy 

definuje priority aktérů zapojených do řízení a rozvoje vysokého školství, zejména Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

 

I. Strategický cíl „Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století“ 

 

K tomuto strategickému cíli jsou na Vysoké škole podnikání a práva přiřazeny následující operační 

cíle: 

 

1. Rozvoj kompetencí pracovníků pro výuku a tvorbu studijních programů 

 

Tento operační cíl bude v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími 

kroky: 

 

a) Vytvoření kompetenčního modelu akademického pracovníka VŠPP a systemizace 

požadavků a potřeb pro rozvoj kompetencí pracovníků vysoké školy. 

T: 30. 9. 2021 

b) Tvorbu nových studijních programů a programů předkládaných k reakreditaci 

zpracovat dle Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání. 

T: průběžně a dle rozhodnutí NAÚ  

c) Podpora projektů, které umožňují rozvoj kompetencí pracovníků VŠPP pro výuku. 

T: průběžně dle vyhlášených výzev  

 

2. Rozvoj metod zajišťování kvality vzdělávání a ověřování výsledků učení 

 

Tento operační cíl bude v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími 

kroky: 

 

a) Vysoká škola bude dále uskutečňovat a rozvíjet vybudovaný systém vnitřního 

hodnocení, do toho systému budou více zapojováni experti s přehledem o 

mezinárodních trendech ve vzdělávání a odborníci z praxe.   

T: dle plánu systému vnitřního hodnocení 

 

3. Posilování vazby studia na praxi a přípravu a uplatnění v povolání 

 

Tento operační cíl bude v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími 

kroky: 

 

a) Permanentní analýza potřeb praxe v oblastech uskutečňovaných studijních programů.  

T: průběžně 



Zapojování odborníků z praxe do výuky, vedení kvalifikačních prací, komisí pro státní 

závěrečné zkoušky.  

T: průběžně 

b) Rozvoj klíčových a měkkých kompetencí vyplývající z Rámce kvalifikací 

vysokoškolského vzdělávání.  

T: průběžně 

c) Rozvoj podnikavosti studentů cestou vlastních projektů, které jsou zpracovávány na 

základě požadavků praxe.  

T: průběžně 

d) Podpora studentských spolků, sdružení a aktivit. 

T: průběžně 

e) VŠPP bude organizovat soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci.  

T: průběžně 

 

4. Rozvoj profesního profilu studia 

 

Tento operační cíl bude v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími 

kroky: 

a) Intenzivní zapojení externích odborníků, zástupců podnikatelského a veřejného sektoru, 

státní správy a samosprávy, do tvorby a úprav studijních programů prostřednictvím Rady 

studijních programů. 

T: průběžně 

b) Zapojení většího množství kvalifikovaných odborníků z praxe do výuky. 

T: průběžně 

    

5) Podpora budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání 

 

Tento operační cíl bude v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími 

kroky: 

  

a) Dále rozvíjet vhodné vzdálené online interaktivní formy vzdělávání, zároveň poskytovat 

dostatečné sociální zázemí pro vytváření networkingu mezi studenty navzájem a mezi 

studenty a vyučujícími.  

b) T: průběžně 

 

6. Posilování mezinárodní dimenze vysokoškolského vzdělávání 

 

Tento operační cíl bude v roce 2021na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími 

kroky: 

 

a) Získání 1 zahraničního projektu. 

T: průběžně 

b) Podpora digitalizace mobilit.  

T: průběžně  

c) VŠPP bude organizovat aktivity na podporu programu Erasmus + a dalších mobilitních 

programů (Erasmus+ Day, Orientation Week, Motivation Days apod.) 

T: průběžně 



d) Podporovat nadále odborné stáže, školení a tzv. job shadowing. 

T: průběžně 

 

II. Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání 

 

K tomuto strategickému cíli budou v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva přiřazeny 

následující operační cíle: 

 

1. Využívání distančních metod vzdělávání v prezenčních studijních programech 

 

a) Zajištění dostatečného informačního, organizačního a didaktického zázemí pro flexibilní 

formy vzdělávání. 

T: 30. 11. 2021 

 

2. Rozvíjet nabídku flexibilních forem vzdělávání  

K tomuto strategickému cíli budou v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva přiřazeny 

následující operační cíle: 

a) Uzavření projektu „Vytvoření Centra celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání 

a práva“. 

T: 31. 6. 2021 

 

3. Optimalizovat způsoby uznávání z předchozího studia 

 

K tomuto strategickému cíli budou v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva přiřazeny 

následující operační cíle: 

 

a) Efektivněji nastavit procesy, které umožní uznávat studentům předchozí vzdělání bez 

dlouhých administrativních a časových bariér v souladu s doporučením Evropské asociace 

univerzit, ECTS Users‘ Guide a dalších relevantních dokumentů. 

 

III. Zvýšení efektivity a kvality doktorského studia 

 

V případě získání doktorského studia se Vysoká škola podnikání a práva v roce 2021 zaměří na 

následující operační cíle: 

 

a) VŠPP ve spolupráci s VŠO bude důsledně implementovat a realizovat veškeré mechanismy 

pro zvýšení kvality doktorského studia prostřednictvím jednotlivých orgánů vysoké školy 

(oborová rada, akademická rada, garant studijního programu, vedení institutů a kateder). 

T: průběžně 

 

IV. Posilování strategického řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu 

a vývoje na Vysoké škole podnikání a práva 

 

K tomuto strategickému cíli budou v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva přiřazeny 

následující operační cíle: 

 

1. Optimalizovat nastavení procesů pro vědeckovýzkumnou činnost VŠPP 



 

Tento operační cíl bude na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími kroky: 

 

a) V souvislosti se zařazením VŠPP do kategorie výzkumných organizací implementovat 

doporučení dle Metodiky 2017+ pro tvorbu strategie podpory rozvoje VaVaI.  

T: průběžně 

b) Monitoring výsledků vědeckovýzkumné činnosti prostřednictvím interního systému EPC.  

T: 30. 9. 2021 

c) Podpora národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů. 

T: průběžně 

 

2. Podpora excelence a společenské relevance výzkumu 

 

Tento operační cíl bude na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími kroky: 

 

a) Formulovat výzkumné záměry ve spolupráci se soukromou a veřejnou sférou. 

T: 31. 3. 2021 

b) Zapojit významněji studenty do vědeckovýzkumných aktivit vysoké školy.  

 

3. Rozvoj mezinárodní spolupráce ve vědeckovýzkumné činnosti VŠPP 

 

Tento operační cíl bude na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími kroky: 

 

a) Příprava a realizace mezinárodních vědeckovýzkumných projektů s využitím rámcových 

programů EU.  

b) Podporovat mezinárodní mobilitu akademických pracovníků VŠPP směřující do oblasti 

vědeckovýzkumných aktivit. 

c) Vytvářet mezinárodní konsorcia a týmy na půdorysu stávající spolupráce a vytváření nových 

mezinárodních týmů.  

T: průběžně dle situace COVID-19 

 

V. Budování kapacit pro strategické řízení Vysoké školy podnikání a práva 

 

K tomuto strategickému cíli je v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva přiřazen následující 

operační cíl: 

 

1. Optimalizovat finanční nástroje pro implementaci klíčových strategických priorit Vysoké školy podnikání a 

práva 

 

Tento operační cíl bude na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími kroky: 

 

a) Získávat prostředky na financování implementace klíčových strategických priorit v oblasti 

vědy a výzkumu ze zdrojů partnerských podniků ze skupiny koncernu Prosperita. 

T: průběžně 

 

2. Podpora spolupráce a výměny zkušeností mezi vysokými školami 

 

Tento operační cíl bude na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími kroky: 



 

a) Podporovat snahy o zařazení České konference rektorů a Rady vysokých škol do 

Legislativních pravidel vlády jako připomínkovacích míst.  

T: průběžně 

 

3. Posílit strategické řízení lidských zdrojů na Vysoké škole podnikání a práva 

 

Tento operační cíl bude na Vysoké škole podnikání a práva naplňován následujícími kroky: 

 

a) V případě schválení změny typu vysoké školy na vysokou školu univerzitního typu posílit 

strategické řízení lidských zdrojů prostřednictvím zřízení fakult se zaměřením dle 

uskutečňování studijních programů (včetně společných) a zajištěním strategického rozvoje 

věkově diverzifikovaného kmenu pedagogických zaměstnanců pro jednotlivé oblasti 

vzdělávání. 

T: 31. 12. 2021 

 

VI. Snížení administrativní zátěže pracovníků Vysoké školy podnikání a práva 

  

K tomuto strategickému cíli jsou v roce 2021 na Vysoké škole podnikání a práva přiřazeny 

následující operační cíle: 

 

a) Zvyšovat efektivitu administrativních úkonů prostřednictvím sdílených kapacit.  

Odstranit duplicity při předávání informací na horizontální a vertikální úrovni.   

T: průběžně 

 


