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Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
9:  Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy 
zaloţených na důsledné swot analýze předchozího vývoje a současného stavu 

Podprogram:  

Název projektu: 

Příprava fakulty na mezinárodní akreditaci 
 

 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2009 Do: 31.12.2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem:  
Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 895 895 0 

Čerpáno 895 895 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Dana Zadraţilová, CSc. Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta mezinárodních vztahů 

Adresa/Web: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3-Ţiţkov http://fmv.vse.cz 

Telefon: 224 095 201 224 095 293 

E-mail: zadrazil@vse.cz stepanek@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 kaţdého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

 Cíle stanovené v návrhu projektu 

 
1. Analýza institucí vhodných pro mezinárodní 

akreditaci a kritérií hodnocení, navázání oficiálních 

kontaktů. 

 
2. Komplexní identifikace podmínek pro získání 

mezinárodní akreditace EQUIS, případně dalších 

vhodných institucí v závislosti na výsledcích 

analýzy v bodě 1. 

 

3. Analýza slabých a silných stránek, zpracování 

interního hodnocení jako podkladu pro perspektivní 

mezinárodní akreditaci. 

 

4. Návrh strategie rozvoje pro jednotlivé 

specializace FMV. 

 

5. Zpracování ţádosti o mezinárodní akreditaci. 

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných 
výstupů k datu předání této žádosti 
 
1. Splněno – zpracovány podkladové analytické 
studie, analyzována kritéria, postup a finanční 
náročnost. 
 
2. Splněno – byly vybrány vhodné mezinárodní 
autority a obory, proběhl workshop za účasti 
zahraničních partnerů, kteří jiţ získali akreditaci 
EPAS. Byl kontaktován sekretariát APSIA a 
připravena ţádost o přidruţené členství v asociaci.  
 
3. Splněno částečně, analyzovány silné a slabé 
stránky podle kritérií EPAS, interní hodnocení bude 
detailně zpracováno podle indikátorů přihlášky 
k akreditaci. 
 
4. Splněno, strategie byla navrţena i v závislosti na 
finanční náročnosti akreditačního procesu. 
 
5. Nesplněno, vzhledem k finanční náročnosti  a 
poţadovanému  počtu absolventů oborů bude tento 
krok rozdělen do dvou postupných – zpracování 
přihlášky v roce 2010 a ţádost o akreditaci v roce 
2011, kdy by mělo být splněno kritérium 
potřebného počtu absolventů 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 
Rešerše vhodných akreditačních autorit a 
hodnotících kritérií – analytická studie. 
 
 
Zpracování manuálu pro pre-audit. 
 
 
Self assessment report. 

Splněno. (viz. bod 1 předchozí tabulky) 
 
 
 
Splněno. (viz. bod 2 předchozí tabulky) 
 
 
Splněno částečně (viz. bod 3 předchozí tabulky) 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, ţe jste ţádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této ţádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení ţádosti na 

 MŠMT) 

1 zpracování ţádosti o mezinárodní akreditaci 

Nesplněno, vzhledem k finanční náročnosti  a 
poţadovanému  počtu absolventů oborů bude 
tento krok rozdělen do dvou postupných – 
zpracování přihlášky v roce 2010 a ţádost o 
akreditaci v roce 2011, kdy by mělo být splněno 
kritérium potřebného počtu absolventů 

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků jiţ bylo 

vyčerpáno. V případě, ţe je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2009 895 tis. rozpočet byl dodrţen 

2010 podána ţádost  na 1 mil. Kč  



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


