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Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV
Aktualizace Dlouhodobého záměru FMV na rok 2011 vychází z Dlouhodobého
záměru VŠE na rok 2011 až 2015, jeho aktualizace na rok 2011 a z Dlouhodobého záměru
Fakulty mezinárodních vztahů na období 2011 až 2015.

1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti
vzdělávací činnosti
Analýza současného (výchozího) stavu
Fakultě se podařilo získat rozšíření akreditace o anglickou verzi studijního oboru Mezinárodní
politika a diplomacie - International and Diplomatic Studies, vytvořit organizační zázemí pro
tento program a od akademického roku 2010/11 přijmout první studenty. Dalšímu rozvoji
tohoto oboru by mělo napomoci i přijetí fakulty za přidruženého člena APSIA. Podle plánu
byla podána přihláška k mezinárodní akreditaci EPAS pro obory navazujícího magisterského
studia Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities.
Fakulta si udržela vysoký počet odborných předmětů nabízených v cizím jazyce pro smíšené
skupiny zahrnující zahraniční studenty přijíždějící v rámci výměnných pobytů (30 předmětů
semestrálně), přijala 32 zahraničních hostujících profesorů a vyslala do zahraničí 7 vlastních
hostujících profesorů, kteří vyučovali 9 předmětů. Podle záměru byly realizovány dvě
mezinárodní letní univerzity s americkými partnery.
Cíle pro rok 2011
 udržet vysoký počet předmětů nabízených v cizím jazyce a zahraničních hostujících
profesorů
o zodpovídají vedoucí kateder
o finanční zdroj – rozvojový projekt MŠMT na podporu internacionalizace
 dokončit proces mezinárodní akreditace EPAS
o zodpovídá děkanka
o finanční zdroj – rozvojový projekt MŠMT „Příprava FMV na mezinárodní
akreditaci“
 zvýšit propagaci nového studijního oboru IDS
o zodpovídá akademický ředitel oboru
o finanční zdroj – rozpočet fakulty
 mezinárodní aktivity akademických pracovníků (výjezdy jako hostující profesoři a
další aktivity) sledovat a plánovat v rámci pracovního hodnocení jako součást vývoje
kariéry
o zodpovídají vedoucí kateder
o finanční zdroj – účelové prostředky a bilaterální smlouvy postavené na
recipročním principu

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)




počty vyjíždějících a přijatých studentů a akademických pracovníků
realizace rozvojového projektu
pracovní hodnocení

2. Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy
celoživotního vzdělávání
Analýza současného (výchozího) stavu
Podle záměru byli přijati první studenti do oboru navazujícího magisterského studia
International and Diplomatic Studies, zmíněného již v předchozí kapitole věnované
internacionalizaci. Katedře anglického jazyka se podařilo získat statut autorizovaného
zkušebního centra pro všechny typy mezinárodně uznávaných odborných jazykových zkoušek
Cambridge ESOL. FMV získala také akreditaci pro nový bakalářský obor Manažer obchodu
realizovaný v kombinované formě studia. Pro program byly vytvořeny e-learningové a
multimediální studijní pomůcky. V rámci doplňkové činnosti získala fakulta v programech
celoživotního vzdělávání výnosy ve výši 6,5 mil. Kč (v roce 2009 to bylo 4,9 mil.). Proděkan
pro pedagogiku a Ing. Petrů se zapojili do projektu vytváření Národní soustavy terciárního
vzdělávání, která je předpokladem k uznání neformálního učení a vzdělávání. Nedokončen
zůstal cíl předložit k akreditaci v distanční formě studia hlavní specializaci Cestovní ruch.
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zvýšit propagaci studijních oborů nabízených fakultou, a to zejména nových oborů
IDS a Manažer obchodu, požádat o spolupráci při propagaci studia na FMV také
studenty fakulty
o zodpovídají garanti oborů, akademický ředitel IDS, proděkan pro pedagogiku a
proděkan pro zahraniční vztahy a PR
o finanční zdroj – rozpočet fakulty
vytvořit organizační rámec pro širší spolupráci s absolventy fakulty
o zodpovídá proděkan pro zahraniční vztahy a PR, garanti oborů, vedoucí
kateder
o finanční zdroj – účelové prostředky RPC
rozvinout systém praxí jako součást studijního plánu
o zodpovídá proděkan pro pedagogiku a organizační garant ( Ing. Grebe)
o finanční zdroj – rozpočet fakulty
vytvořit pro jednotlivé obory „oborové rady“ (pracovní název) za účasti externích
odborníků včetně odborníků z praxe a soustavně (1 x ročně) vyhodnocovat obsahovou
úroveň a uplatnění absolventů, do evaluačního procesu zapojit studenty a poskytovat
jim kontinuální zpětnou vazbu
o zodpovídají garanti oborů, proděkan pro pedagogiku
o finanční zdroj – rozpočet fakulty
vyhodnotit efektivitu bakalářských a diplomových seminářů, získat zpětnou vazbu od
studentů
o zodpovídá proděkan pro pedagogiku, vedoucí kateder
o finanční zdroj – rozpočet fakulty

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)




počet uchazečů o studium
počet uskutečněných praxí
realizované aktivity

3. Rozvoj vědy a výzkumu, doktorské studium
Analýza současného (výchozího) stavu
V souladu se změnou ve financování institucionálního výzkumu v důsledku schválené novely
Zákona 130/2002 Sb. fakulta vytvořila v souladu s cíli pro rok 2010 Interní grantovou radu a
pravidla využití institucionální podpory na vědu a výzkum. Získané finanční prostředky byly
přiděleny schváleným projektům a aktivitám a bylo provedeno závěrečné vyhodnocení včetně
úpravy stimulačního systému k podpoře a ocenění publikační aktivity, která může být nově
financována nikoli ze stimulačního fondu děkanky, ale z prostředků institucionální podpory
vědy a výzkumu. Přes vysoké úsilí se nepodařilo získat žádný projekt GAČR. Pozitivní je
trvalý zájem o doktorské studium.
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podpora projektů základního a aplikovaného výzkumu, zvýšení intenzity vědeckovýzkumné spolupráce s podnikatelským sektorem a státní správou
o zodpovídají vedoucí kateder, proděkanka pro vědu a výzkum a doktorské
studium
o finanční zdroj – účelové prostředky ze získaných projektů
podpora zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných projektů a výzkumných sítí
o zodpovídají vedoucí kateder, proděkanka pro vědu a výzkum
o finanční zdroj – institucionální podpora vědy a výzkumu
podpora publikačních aktivit, které jsou tzv. typem RIV
o zodpovídají děkanka, proděkanka pro vědu a výzkum a doktorské studium
o finanční zdroj – institucionální podpora vědy a výzkumu
vyhodnotit obsahovou stránku doktorských studijních programů a práci školitelů
o zodpovídá proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium, předseda
oborové rady doktorského studia, garanti oborů
o finanční zdroj – rozpočet fakulty

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)






kvalita publikační činnosti – počet RIV bodů
počet projektů aplikovaného výzkumu
počet mezinárodních projektů
počet úspěšně obhájených doktorských prací
počet studentů doktorských studijních programů

4. Rozvoj lidských zdrojů, informačních technologií a
materiálně technické základny
Analýza současného (výchozího) stavu
Vedoucí kateder kontinuálně pokračují v realizaci hodnocení akademických pracovníků a
plánování jejich kariérního rozvoje. Nadále přetrvává negativní vývoj kvalifikační struktury
po zpřísnění kritérií pro habilitační a jmenovací řízení. Fakulta si udržuje vysokou pozici
v počtu cizinců mezi akademickými pracovníky. V souvislosti s přípravou přihlášky EPAS
byl vytvořen a pro obor Mezinárodní obchod také naplněn systém indikátorů, které budou
sloužit ke kontinuálnímu vnitřnímu hodnocení. Podařilo se vnést větší systém do rozvoje
materiálně technické základny, vytvořit standardy vybavení pro jednotlivé typy pracovišť a
připravit objektivní nástroje pro analyzování dopadů změn studijního plánu do finančních
zdrojů fakulty v souvislosti s potenciálním přechodem k plně kapitačním platbám.
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pokračovat v systému řízení kvalifikačního a osobního rozvoje akademických
pracovníků, v kritériích hodnocení důsledně sledovat vedle pedagogických výsledků
také výkonnost ve vědě a výzkumu a mezinárodní aktivity pracovníků
o zodpovídají vedoucí kateder, děkanka
inovovat systém indikátorů pro vnitřní hodnocení fakulty v souladu s požadavky
mezinárodní akreditace a indikátory, které bude používat MŠMT k hodnocení
vysokých škol
o zodpovídá děkanka, vedení fakulty, rozpočtová komise

Kontrolovatelné výstupy




pracovní hodnocení
metodika sledování vybraných indikátorů
výroční zpráva

