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MODEL PARTNERSTVÍ 
Podstata partnerství 

 

Partneři si stanovují a zároveň uvědomují společnost a vzájemnost svých individuálních cílů a ve 

svých aktivitách hledají cestu, která ve výsledku prospívá všem do partnerství zapojeným. 

 

Partnerství fakulty a praxe přináší: 

 

- zintenzivnění výměny informací, přemostění prostoru mezi teorií a její aplikací v praxi, vzájemný 

interakční vliv 

  

- posílení prestiže partnerů, povědomí o nich, důležitosti a síly seskupení partnerů v očích odborné i 

laické veřejnosti 

 

- pomoc širšímu a adekvátnějšímu uplatnění studentů a posléze absolventů fakulty v praxi, zpětnou 

vazbu z praxe do fakulty ovlivňující proces výuky 

 

- získání finančních prostředků pro fakultu od partnerů z praxe a tím rozšíření spektra vlastních 

zdrojů financování pro zvýšení kvality lidského zdroje, tedy zpětně prospěch i pro partnery 



MODEL PARTNERSTVÍ 

Nejčastější uzly spolupráce vysoké školy s  praxí 
 

 

STUDENTI 

Semestrální práce, exkurze, odborné praxe a zprávy z nich, bakalářské a diplomové 
práce, částečné či plné pracovní zapojení, projekty, sběr dat do analýz apod. 

 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 

Přednášky, články, publikace, monografie, projekty, analýzy, studie, metodika, inovace 
a další oblasti VaV, praxe akademiků v podnicích apod. 

 

UNIVERZITA/Fakulta 

Konference a jiné odborné akce, společné P.R. – mediální vystoupení, tisková 
prohlášení, společenské akce, www stránky s odkazy apod. 

 

 

VŠE LZE ZASADIT DO RÁMCE PARTNERSTVÍ S JASNĚ STANOVENÝMI 
PODMÍNKAMI A PRAVIDLY! 
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MODEL PARTNERSTVÍ 

Smlouva  o partnerství 

Smlouvu buď vytvoří EF TUL sama, nebo ji po dohodě může vytvořit partner (má právo 

to vyžadovat). 

Obsah smlouvy -  odvolání na Podmínky partnerství, které budou povinnou přílohou 

každé takovéto smlouvy, specifikace typu partnera, základní práva a povinnosti 

dané zvoleným typem smlouvy (smlouva o spolupráci, smlouva o propagaci, 

smlouva o partnerství apod.), doba trvání smlouvy, způsob ukončení její platnosti, 

detailní specifikace jednotlivých forem a projevů spolupráce popsaných v 

Podmínkách partnerství nebo dalších nepopsaných konkrétních aktivit, jako jsou 

např. společné projekty ESF, společná vědecko-výzkumná činnost, pokud bude 

nutné nebo smysluplné to do smlouvy zahrnout 

Podmínky partnerství 

Účelem Podmínek partnerství je srozumitelně a průhledně definovat a popsat model a 

jednotlivé typy partnerství a dát tím rámec pro konkrétní jednání s jednotlivými 

potenciálními partnery fakulty. 

Základní typy partnerů 

Generální partner (nárok na tutora) - Hlavní partner (nárok na tutora) – Partner 

Více na http://www.ef.tul.cz/upload/files/ef_-_model_partnerstvi.pdf. 
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PRAXIPOLIS 

Komunikační portál pravidelného („rovnostranného“) 
trojúhelníku student-škola-praxe 

www.praxipolis.cz (plánované spuštění – zač. 
Systém je určen pro hledání průniku nabídky a poptávky: 

 

- všech variant pracovních vztahů (zaměstnanecké pozice, odborné praxe, trainee 
programy, brigády atd.) 

 

- klasifikačních prací (závěrečné práce - diplomové i bakalářské, disertační práce, 
semestrální práce apod.) 

 

- různých dalších aktivit obou stran (zakázek, vzdělávacích, soutěžních a 
poznávacích akcí, stipendijních a dotačních programů apod.) 

 

                                                          …A pro komunikaci o výše uvedeném. 
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http://www.praxipolis.cz/


Registrace do Praxipolis 
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Přihlášení se do Praxipolis 
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Seznam studentů v Praxipolis 
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Profil studenta v Praxipolis 
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Komunikace v Praxipolis 
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Profil firmy v Praxipolis 
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Nabídka KPE pro MSP  

V rámci výzkumné a pedagogické činnosti Katedry podnikové ekonomiky EF TUL nabízí toto 

pracoviště následující kurzy: 

 

1.Stanovení bodu zvratu pro minimální efektivitu  výrobních procesů 

  - identifikace a kvantifikace nutných parametrů pro stanovení 

    výpočetních vztahů 

  - určení stupně „technologické“ struktury produkčních procesů 

  - zajištění „pole zisku“a jeho maxima marginální analýzou 

  - propočet závislosti změny produkce a poklesu zisku včetně 

    stanovení koeficientu bezpečnosti 

 

   2.Výpočty a vyhodnocení efektivnosti investičních projektů 

- propočty efektivnosti investičních projektů pomocí dynamických metod hodnocení 

- stanovení poloh efektivnosti investice při variantním scénáři vývoje    

  produkce a dalších nákladových  parametrů 

-aplikace tzv. citlivostní analýzy pro výpočet požadované rentability investovaného kapitálu 

 

NABÍDKA KATEDER EFTUL 
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Katedra financí a účetnictví je schopna nabídnout následující aktivity: 

  

1. Pro začínající živnostníky (fyzické osoby) seminář na téma „Manuál začínajícího 

podnikatele“.  

V rámci semináře by byly objasněny základy ekonomického přístupu k podnikání, 

(tvorba podnikatelského plánu, rozhodnutí o vedení účetnictví či daňové evidence, 

seznámení se zásadami plynoucími z daňových zákonů a dalších předpisů, které 

musí podnikatel znát a splňovat). 

  

2. Pro podnikatelské subjekty typu malých a středních podniků (již existujících) lze 

nabídnout kurz „Evidence účetnictví na PC“ – program  Money S3. 

  

3. Spolupráce katedry v oblasti finančního řízení podniků – seznámení se základními 

metodami fundamentální finanční analýzy (vyhodnocení dat a interpretace 

výsledků – srovnání s referenčními hodnotami či s hodnotami oborových průměrů). 

  

4. Zásady finanční gramotnosti pro případné zájemce  (z pohledu fyzické i právnické 

osoby). 

 

Nabídka KFÚ pro MSP  
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Oblast regionální intervence je na EF TUL v posledních letech značně rozvíjena. Jsme 

regionální fakultou, která se snaží plnit svou rozvojovou roli i v rámci regionálních aktivit, 

přičemž klíčové činnosti v tomto ohledu jsou: 

- další profesní vzdělávání  pro rozvoj regionu 

- aplikovaný výzkum pro region 

- kvalitní poradenství při vzniku regionálních strategií, ale i jejich realizace (koncepce 

regionálních technologických center a podnikatelských inkubátorů (projekt ESA 

BIC Liberec prof. Maryšky) 

EF TUL od letošního akademického roku akreditovala nový navazující magisterský 

obor Regionální studia, který reflektuje potřebu kvalitně vzdělaných pracovníků ve 

vyšším managementu v institucích zabezpečujících komplexní rozvoj a správu regionů a 

oblastí, dále v rozvojových agenturách, v poradenských, finančních či investičních 

společnostech a v neziskových organizacích, jejichž aktivity zasahují do rozvoje regionů. 

Obor otevírá možnost uplatnit se rovněž v národních agenturách typu CzechTrade, 

CEBRE, ale i v nadnárodně působících institucích, EU, OECD.  

Program celoživotního vzdělávání v oboru Regionální studia je určen pro pracovníky 

veřejné správy, regionálních organizací, neziskových organizací, regionálních 

poradenských center apod., kteří si uvědomují nutnost získat nejnovější poznatky 

z oblasti regionální problematiky. Program garantuje individuální přístup a vlastní výběr 

studijních předmětů, po jejichž zdárném absolvování je možné získat certifikát o 

absolutoriu daného předmětu či skupiny předmětů.     

 

 

Nabídka KEK pro MSP  
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Spolupráce s firmami může probíhat v několika rovinách:  

Formou vzdělávání zaměstnanců v oblasti marketingu, především v marketingové 
komunikaci a řízení vztahů se zákazníky 

Formou projektů a konzultací včetně marketingových výzkumů  

Formou bakalářských a diplomových prací, případně odborných praxí studentů Cestovního 
ruchu. 

 

1. Příklady témat seminářů v oblasti marketingové komunikace a vztahů se zákazníky: 

public relations, vztahy s důležitými zájmovými skupinami, vztah se zákazníky, budování 
image firmy a vztah s médii , nové směry marketingové komunikace  

 

2. Příklady marketingového výzkumu trhu: 

realizace výzkumu potřeb zákazníků, segmentace zákazníků, spokojenosti a loajality 
zákazníků, nákupního chování, hodnoty pro zákazníky, průzkum trhu (poptávky), 
konkurence – v omezeném rozsahu 

 

3. Možná témata DP a BP:   

návrh marketingové strategie pro firmu, uvedení nového výrobku na trh, marketingová 
komunikace firmy, kupní chování a loajalita zákazníků, společenská odpovědnost firem, 
segmentace trhu   

  

 

Nabídka KMG pro MSP  
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Příklady realizované spolupráce KMG s firmami: 

 

Název projektu: Analýza trhu jazykových služeb v ČR 

Cílem projektu bylo zmapovat nabídku a poptávku v oblasti tlumočnictví, 
překladatelství a jazykové výuky ve firemní sféře. Pomoci statistických metod 
byly definovány závěry, týkající se aktuální skladby poptávky po jazykových 
službách, objemu poptávky po jazykových službách a jejího vývoje 
s prognózou do budoucnosti. Dále byly zjištěné atributy rozhodujících při 
výběru dodavatele jazykových služeb, vše v segmentaci dle velikosti firem a 
oboru. 

 

 

Tulipan - Občanské sdružení  s chráněnou dílnou 

– DP -  Marketingová komunikace obč, sdružení Tulipán, SWOT analýza, 
analýza konkurenčního prostředí. 

  
 

Nabídka KMG pro MSP  
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1. Dotazníkové šetření podle požadavků podniku mezi pracovníky podniku 

Zorganizování dotazníkového šetření mezi pracovníky podniku s cílem získat informace, které bude 

organizace požadovat. Např. šetření spokojenosti pracovníků s pracovními nebo platovými podmínkami 

atd. V případě malých podniků by šlo vždy o úplné šetření, u podniků středních pak podle situace buď o 

šetření úplné či výběrové. Výběrové šetření přitom předpokládá stanovení potřebného rozsahu výběru 

podle předem stanovených kritérií a provedení náhodného výběru adekvátní metodou. 

2. Dotazníkové šetření podle požadavků podniku mezi zákazníky, odběrateli apod. 

Zorganizování dotazníkového šetření s cílem získat informace, které podnik považuje za přínosné pro svoji 

činnost. Např. šetření mezi zákazníky ohledně spokojenosti s výrobky podniku apod. V tomto případě by 

se jednalo o šetření výběrové, které předpokládá stanovení potřebného rozsahu výběr a provedení 

vhodného druhu výběru. 

Další fáze jsou společné pro jakékoli prováděné dotazníkové šetření. 

Vytvoření dotazníku přesně korespondujícího s cílem šetření a zajištění jeho vyplnění respondenty, a to 

nejlépe prostřednictvím tazatelů. Další možností získání dat je využití internetu. Zadání získaných dat do 

počítače a jejich zpracování pomocí vhodných deskriptivních a analytických metod a postupů za pomoci 

statistického softwaru. Tato fáze zahrnuje vytvoření tabulek a grafů, výpočet deskriptivních charakteristik, 

provedení analýz, zpracování komentářů a v případě zpracování dat, získaných náhodným výběrem, 

také aplikaci vhodných matematicko-statistických metod. Shrnutí získaných výsledků formou výsledné 

analytické zprávy. 

3. Analýza hospodářských ukazatelů s možností zkoumání jejich vazeb a vzájemného 

propojení. 

Zahrnuje rozbor široké škály ukazatelů výkonnosti podniku a možnost odkrytí jejich vzájemných vazeb, či 

jednostranných vazeb na jiné ukazatele. 

 

Nabídka KSY pro MSP  
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4. Analýza vývoje ekonomických ukazatelů v čase. 

Zahrnuje rozbor vývoje různých ekonomických ukazatelů (např. tržby, mzdy, prodej, atd.) za určité, předem 
zvolené, období. Je zde opět možnost hlubší analýzy daného ukazatele ve smyslu zjištění závislosti jeho 
vývoje na jiných ukazatelích či faktorech. 

 

5. Vývoj modelů z oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky dle 
požadavků klienta. 

Zahrnuje rozbor konkrétní situace, definici problému, konstrukci modelu, jeho testování, verifikaci výsledků, 
eventuelně vývoj softwarové aplikace. 

 

6. Řešení optimalizačních úloh dle požadavků klienta. 

Optimalizační úlohou se rozumí např. návrh výrobního programu, řízení zásob, optimalizace portfolia a řada 
dalších problémů z hospodářské praxe, u kterých je na výběr z celé množiny řešení, která ovšem mají 
z pohledu klienta různou kvalitu. Řešení probíhá v těchto krocích: definice problému, konstrukce 
ekonomického modelu, konstrukce matematického modelu, řešení úohy, verifikace výsledků a jejich 
interpretace. Opět je možné vytvořit i jednoduchou počítačovou aplikaci pro další potřeby klienta. 

 

Nabídka KSY pro MSP  
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Katedra cizích jazyků nabízí v zimním semestru v rámci celoživotního vzdělání 
jazykové kurzy: 

1. Mag. Gabriele Hassler  Konverzace a poslech s porozuměním 1  

Cena kurzu: 3 300,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru    

2. Mag. Dagmar Weginger Konverzace a poslech s porozuměním 2  

Cena kurzu: 3 300,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  

3. Mag. Dagmar Weginger Příprava na zkoušku – Jazyk 1  

Cena kurzu: 3 300,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  

4. Mag. Gabriele Hassler  Příprava na zkoušku – Jazyk 2  

Cena kurzu: 3 300,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru 

5. PhDr. Ingo T. Herzig Kurz německé gramatiky 

Cena kurzu: 3 300,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  

 6. Mgr. Halka Jandová Kč Rozšiřující výuka ruštiny pro studenty bakalářského studia 

Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  

 7. Mgr. Halka Jandová Kč Kurz ruština pro začátečníky 

Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  

8. Kurz italštiny pro začátečníky 

Cena kurzu: 1 500,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  

 9. Gladice Hughes, MSc. Konverzace a prezentační dovednosti 

Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  

Nabídka KCJ pro MSP  
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Gladice Hughes, MSc. 

Konsolidační anglická cvičení 
Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru 
  

 Gladice Hughes, MSc. 

Interkulturní jazykové dovednosti 
Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  
  

PhDr. Ivana Pekařová, M. A. 

Konsolidační gramatická cvičení 
Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru   

  

Mgr. Petra Peldová 

BEC – Vantage/Preliminary 
Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru  
  

Mgr. Petra Peldová 

Konverzace pro středně pokročilé 
Cena kurzu: 4 000,- Kč Rozsah: 1 blok (90 minut) týdně v zimním semestru 
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Nabídka KCJ pro MSP  



Ekonomická fakulta Technické univerzity je 

připravena najít cestu ke spolupráci s MSP. 

 

Těšíme se na Vaše náměty, návrhy, 

požadavky! 

jaroslav.demel@tul.cz 
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