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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. 

 1. Zpracování koncepce zvyšování kvality na Fakultě podnikohospodářské  
2. Návštěvy partnerských universit, které mají zaveden a akreditován  
EQUIS 
3. Provedení předauditu ze strany EQUIS 
4.Vypracování akčního plánu opatření jako důsledek předauditu EQUIS 
5. Implementace požadavků standardů kvality na Fakultě podnikohospodářské 
6. Implementace požadavků standardů EQUIS na Fakultě podnikohospodářské 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 ad 1) Vedení fakulty vypracovalo fakultní směrnici „Zabezpečování kvality na Fakultě 
podnikohospodářské,  její  obsah byl projednán na květnovém kolegiu děkana, po připomínkách 
byla směrnice schválena a následně došlo k jejímu zavádění pro činnosti fakulty. 
ad 2) byla uskutečněna řada návštěv partnerských universit: Witschaftuniversität Wien, ESADE 
Barcelona, Universität  Köln, Aalto University School of Economics, Helsinky. Diskuse byly též 
vedeny se zástupci Universität St. Gallen, kteří navštívili fakulty během prázdnin.  
ad 3) Zástupce vedení fakulty se účastnil semináře v Bruselu, který byl zaměřen na aktuální 
otázky EQUS, následně byla vypracována sebehodnotící zpráva za fakultu, která byla odeslána 
na ústředí EFMD (Evropskou nadaci pro rozvoj managementu), která hodnocení EQUIS provádí. 
Ta si vyžádala další doplňující informace, které též byly na EFMD. S prověrkou zástupců EFMD 
se počítá počátkem r. 2010. 
ad 4) Ve vedení fakulty a následně na zářijovém kolegiu děkana byl prezentován plán dalších 
opatření s cílem posílit plnění kritérií, ve kterých existuje na fakultě potenciál pro zlepšování. 
Mezi klíčové úkoly patří další rozšiřování mezinárodních vztahů (včetně širšího zapojení 
předních zahraničních odborníků do výuky), další posílení vztahů fakulty s praxí, zavedení 
systematické spolupráce s absolventy, propojení strategie (dlouhodobého záměru fakulty) do 
ročních plánů fakulty, kateder a dalších pracovišť fakulty apod. 
ad 5) Fakulta podnikohospodářská v polovině roku 2009 získala ocenění ECTS Label i DS 
Label1.  
Studijní program MIT (Master International Management), které vytvořily university spojené 
v CEMS2 a který se vyučuje na fakultě v rámci akreditovaného magisterského studijního 
programu International Management – získal v r 2009 první místo mezi manažerskými 
výukovými programy v Evropě dle hodnocení Finance Times.  
Ad 6) Na fakultě se uskutečnila celá řada změn, které najdou pozitivní odraz v kritériích EQUIS: 
 dohoda s vedením Moskevské státní městské university řízení, že od září 2010 bude spuštěn 

společný studijní program „Ekonomika a management,“ vyučovaný v ruštině  v Moskvě, 
zabezpečovaný z cca 80 % učiteli fakulty, příprava příslušných akreditačních materiálů, 

 posun v jednáních o podobném programu vyučovaném v anglickém jazyku ve spolupráci 
s universitou v Dong Hoi (Vietnam), počátek též od září  2010, ovšem podmíněn 
zabezpečením příslušných finančních prostředků pro dopravu a výuku, příprava příslušných 
akreditačních materiálů, 

 další rozšíření počtu hostujících profesorů vyučujících na fakultě (zpravidla v anglickém 
jazyku),  

 zahájení výuky (březen 2009) MBA ve vlastním studijním programu fakulty, a rozšíření 
nabídky kurzů určených praxi (z oblasti trhu nemovitostí, facility managementu apod.), 

  

                                                 
1
 Certifikát "ECTS Label" je udělován za správnou implementaci evropského kreditního systému (European Credit 

Transfer and Accumulation System) ve všech bakalářských a magisterských programech. Certifikát "DS Label" je 
oceněním za udílení dodatku k diplomu (Diploma Supplement) všem absolventům. 
2  CEMS – The Global Alliance in Management Education je sdružením prestižních vysokých škol a univerzit, 

které poskytují manažerské vzdělání. V současné době tvoří CEMS osmadvacet akademických členů (z každé země 

může být členem CEMS pouze jedna vysoká škola) a zhruba šedesát partnerů z podnikové praxe (převážně velkých 

mezinárodních firem). Cílem strategické aliance je podpořit rozvoj kvalitního manažerského vzdělávání. 



 

Změny  
v  řešení 

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

povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1   

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. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2008 1360,-  

   

   

   

   

 

 

 

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

 


