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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2011 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol 

Podprogram: 
c) podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké 
školy 

 

Název projektu:  Příprava Fakulty mezinárodních vztahů na mezinárodní akreditaci 
 

Období řešení projektu: Od: 1.1. 2011 Do: : 31.12. 2011 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1.510 1.510 0 

Čerpáno 1.510 1.510 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Dana Zadražilová, 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-Žižkov 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 každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

  
1. Zpracování sebehodnotící zprávy – splněno 

Sebehodnotící zpráva byla zpracována podle manuálu a znalostí z workshopů EFMD 
v požadovaném rozsahu 100 stran a zaslána v termínu sekretariátu EFMD. Přípravě zprávy 
předcházel dialogu se všemi stakeholdery – akademickými pracovníky, administrativními 
pracovníky, studenty, zaměstnavateli a absolventy. Byla vytvořena webová stránka projektu, na 
které se zachycoval průběh přípravy, mítinky se členy akademické obce zaznamenané v podobě 
multimediálního záznamu. Stránka funguje na intranetu fakulty a slouží ke sdílení dokumentů a 
informací. V závěrečné fázi byla zpřístupněna komisi EPAS (stránka je vedena v angličtině).   
 

2. Udělení akreditace – ve dnech 12. - 13. 12. 2011 proběhlo „peer review“, tj. návštěva hodnotící 
komise EPAS, která prověřila, zda fakulta splňuje požadavky pro udělení mezinárodní akreditace; 
na závěr hodnocení získala fakulta ústní zpětnou vazbu; komise postoupí svou zprávu s návrhem 
odpovědnému výboru EFMD, který provede definitivní rozhodnutí (pravděpodobně do 3 měsíců). 
Na prověření předpokladů fakulty k akreditaci vybraných oborů se během dvoudenní série mítinků 
podílelo cca 30 akademických pracovníků, 5 administrativních pracovníků, 20 studentů a 25 
absolventů a představitelů korporátní sféry. Na závěr získalo vedení fakulty ústní zpětnou vazbu 
od komise. Definitivní výsledky budou známy po projedná ní ve výboru EFMD v horizontu cca 3 
měsíců. Návštěva komisařů (4 členové ze čtyř různých zemí) byla zabezpečena podle pravidel 
EFMD (žadatel o akreditaci hradí veškeré náklady s pobytem) a během slovní zpětné vazby byla 
organizace hodnocena jako vynikající. 

 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 

Viz. cíle projektu – fakulta splnila všechny plánované cíle a kontrolovatelné výstupy v plánovaném čase a 
rozsahu. Cíle byly pouze dva a jsou uvedeny v textu výše. 

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 
Cestovní náhrady byly již v návrhu projektu 
začleněny do položky „služby“. Celková výše 
položky služby byla dodržena podle plánu. 

Členění odpovídá integrovanému finančnímu 
informačnímu systému VŠE, kde jsou cestovní 
náhrady součástí služeb.  Vzhledem k tomu, že 
hodnotitelská komise EFMD nebyla schopna 
doložit v termínech pro zúčtování nákladů 
stanovených VŠE, náklady na letenky, budou 
tyto uhrazeny z rozpočtu fakulty pro rok 2012, 
tj. mimo rozvojový projekt. Stejně tak tomu 
bude i s uhrazením poplatků za udělení 
akreditace, které se pohybují ve výši 35. tis. 
EUR. Fakulta bude v tomto směru projekt 
doplňovat z vlastních zdrojů mimo rozvojový 
projekt. 

2   

3   

4   

5   
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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) 

2009   

2010   

2011 1.510 tis. Kč Tříletý projekt je tímto ukončen. 

   

   

 

 

 

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


