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● Jedním z prvních synonym poslední ekonomické krize se stal pojem „krize managementu“.

Všechny subjekty ekonomického procesu si totiž uvědomily, že potřebují nejen výkonné manažery, 

kteří se rychle rozhodují, nepodléhají stresu a jsou tvrdě zaměřeni na stanovený cíl, ale zároveň i vzdělané a eticky 

pevné pracovníky, kteří jsou schopni a ochotni převzít odpovídající díl odpovědnosti za své činy a svá rozhodnutí.

● Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci je připravena spolupodílet se na přípravě a formování takovýchto 

lidí spolu se subjekty z vnějšího prostředí v rámci systémově nastavené spolupráce.

● Chceme co nejlépe nastavit vztah naší fakulty s vnějším prostředím, zintenzivnit a zkvalitnit propojení teorie a 

praxe ve všech možných a smysluplných styčných bodech.

● Jedním z nutných kroků v naplňování výše uvedeného je vytvoření a následná aplikace funkčního modelu 

partnerství EF TUL s podniky, institucemi a organizacemi z vnějšího prostředí. 
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Předpoklady a cíle



● 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, růst 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 lidských zdrojů, tedy zpětný prospěch i pro 

partnery.
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Podstata a zásady partnerství



STUDENTI FAKULTY

Semestrální a seminární práce, bakalářské a diplomové práce, odborné praxe 

a zprávy z nich, částečné či plné pracovní zapojení (např. Trainee programy), 

exkurze, projekty, sběr dat do analýz apod.

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY

Přednášky, publikace, projekty, studie, metodiky a analýzy 

(např. formou zakázek), inovace a další oblasti VaV, praxe akademiků 

v podnicích apod.

FAKULTA JAKO INSTITUCE

Konference a jiné odborné akce, společné P.R. – mediální vystoupení, 

PR i odborné články, tisková prohlášení, společenské akce, elektronická média s odkazy apod.
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Nejčastější uzly spolupráce fakulty s praxí



S JASNĚ STANOVENÝMI PRAVIDLY 
LZE DO RÁMCE PARTNERSTVÍ 
zasadit vše!
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Smlouvu buď vytvoří EF TUL sama podle vzorové varianty, 

nebo ji po dohodě může vytvořit partner (má právo to 

vyžadovat).

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.
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SMLOUVA O PARTNERSTVÍ



● 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 nebo vypovězení a dohodnutou částku 

podpory ze strany partnera,

● detailní specifikace jednotlivých forem a projevů spolupráce popsaných v Podmínkách 

partnerství nebo dalších nepopsaných konkrétních aktivit, jako jsou např. společné projekty, 

společná vědecko-výzkumná činnost, pokud bude nutné nebo smysluplné to do smlouvy 

zahrnout.
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OBSAH SMLOUVY
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ZÁKLADNÍ TYPY PARTNERŮ

Model partnerství

Generální partner
Hlavní partner
Partner
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Partner

Partner

Smlouva se uzavírá většinou na dobu 1 roku. 1 rok

Základní představa roční částky podpory 15 000 Kč vč. DPH

Partnerem se může bez uhrazení výše uvedené částky podpory stát i firma, organizace nebo instituce, která svým významem odpovídá

takovémuto postavení vůči EF TUL, nebo její nefinanční přínos EF TUL je tomuto postavení relevantní.



● Základní představa roční částky podpory je 15.000,- Kč včetně DPH.

● Smlouva se uzavírá většinou na dobu 1 roku.

● Předpokládaný počet Partnerů EF TUL není specifikován ani omezen. Partneři jsou na všech propagačních materiálech EF TUL 

prezentováni ve skupině Partnerů, stejně tak na www a dalších informačních uzlech fakulty.

● Partner má právo:

○ svými propagačními a komunikačními materiály vybavit prostory sídla EF TUL pro tyto účely fakultou předepsané, pokud to 

neomezí běžný provoz  fakulty a neodporuje to vnitřním předpisům školy včetně požárních předpisů.

○ nabídnout EF TUL umístění odkazů na své materiály na webových stránkách fakulty. EF TUL má povinnost uveřejňovat aktuality 

o akcích Partnera na všech využívaných informačních uzlech (web, sociální sítě, výlep letáků atd.)

○ nabídnout EF TUL (maximálně 2) témata diplomových prací a určit pro ně svého konzultanta. Pokud nebude ze strany studentů 

o tato témata zájem, EF TUL nemá povinnost tuto nabídku přijmout.

○ nabídnout studentům prostřednictvím svých EF TUL vymezených prezentačních ploch možnost spolupráce dle možností výuky 

(praxe, projekty, semestrální práce z různých předmětů). Studenti EF TUL nemají povinnost tuto nabídku přijmout.
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Základní podklady: Partner
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Hlavní partner
Hlavní partner svým významem a prestiží odpovídá takovémuto postavení vůči EF TUL. Hlavním partnerem se může bez uhrazení výše 

uvedené částky podpory stát i firma, organizace nebo instituce, která svým významem odpovídá takovémuto postavení vůči EF TUL, 

nebo její nefinanční přínos EF TUL je tomuto postavení relevantní.

Hlavní partner

Smlouva se uzavírá většinou na dobu 1 až 2 let.

Základní představa roční částky podpory 50 000 Kč vč. DPH

Počet Hlavních partnerů 5 až 10



● Logo hlavního partnera je prezentováno v jasně vizuálně vymezené skupině 

Hlavních partnerů na webových stránkách fakulty a dalších využívaných 

informačních uzlech fakulty (např. portál JobTUL, na fakultou určených 

prezentačních akcích a konferencích EF TUL a oficiálních propagačních materiálech 

EF TUL. Hlavnímu partnerovi  může být nabídnuta možnost vystoupit v rámci výše 

uvedených akcích.

● Způsob kontaktu (přednášky během výuky předmětu, exkurze studentů u partnera, 

e-mail kontakt, ankety, dotazníky apod.) je věcí dohody mezi kontaktní osobou 

Hlavního partnera, kontaktní osobou fakulty a tutorem. EF TUL má povinnost v 

odpovídajícím čase provést k tutoringu mezi studenty adekvátní osvětu.

● formou výběrového řízení (výběrová komise složená ze zástupce Hlavního partnera 

a tutora) a za předpokladu zájmu studentů pak pro sebe vytipovat a dle možností 

výuky různou formou (praxe, projekty, semestrální práce z různých předmětů) 

komunikovat s pomocí tutora s libovolnou skupinou studentů z příslušného výuky 

tutora, maximálně však s 5 studenty. Tutor je fakultou částečně finančně 

motivován z příspěvku Hlavního partnera.
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Základní podklady: Hlavní partner



● Hlavní partner má právo:

○ umístit odkazy na své materiály na webových stránkách fakulty.

○ vybavit svými vizuálními propagačními a komunikačními prostředky určené prostory jedné vybrané místnosti EF

○ TUL a další prostory sídla EF TUL  pro tyto účely fakultou předepsané, pokud to neomezí běžný 

provoz učebny a prostor a neodporuje to vnitřním předpisům školy včetně požárních předpisů.

○ nabídnout EF TUL (maximálně 2) témata diplomových prací pro vybrané studenty 

a určit pro ně svého konzultanta. EF TUL má povinnost, pokud si studenti tato 

témata vyberou, zajistit pro ně vedoucího práce a jeho součinnost s Hlavním partnerem.

○ uspořádat jednu přednášku v jednom semestru akademického roku pro studenty EF TUL, fakulta je povinna tyto 

přednášky organizačně zajistit. V rámci této přednášky se Hlavní partner může studentům krátce prezentovat a představit 

své HR akce.

○ využít možnosti kontaktu s vybranými studenty formu speciálního tutoringu, kde tutory jsou do tutoringu zapojení 

vyučující předmětu nabídnutého EF TUL podle odborného zaměření Hlavního partnera. 
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Přínosy: Hlavní partner
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Generální partner
Generální partner  svým významem a prestiží odpovídá takovémuto postavení vůči EF TUL.

Informace

Smlouva se uzavírá minimálně na dobu 3 let

Základní představa roční částky podpory 100 000 Kč až 50 000 Kč vč. DPH

Možný počet Generálních partnerů pouze 1



● Logo generálního partnera je vždy umístěno v blízkosti loga EF TUL, a takto doprovází logo EF TUL 

na webových stránkách, fakulty, na fakultou určených prezentačních akcích, a oficiálních 

propagačních materiálech EF TUL, vizuálně je GP jasně odlišen od ostatních partnerů EF TUL. 

Generální partner má právo účastnit se všech oficiálních akcí fakulty prostřednictvím svých 

delegovaných zástupců a v rámci této akce být oficiálně představen účastníkům.

● Generální partner je prezentován nejen logem, ale i dalšími komunikačními prostředky při všech 

vhodných příležitostech (slovně, písemně atd.). Má právo na umístění svých materiálů nebo odkazů 

na ně na webových stránkách EF TUL a dalších informačních uzlech fakulty vždy po boku EF TUL.

● Generální partner se může v případě zájmu zúčastnit konference Liberecké ekonomické fórum a 

ostatních konferencí pořádaných EF TUL, má právo na vystoupení svého zástupce v rámci 

plenárních zasedání těchto konferencí.

● Generální partner má právo vybavit některou z hlavních přednáškových místností EF TUL svými 

vizuálními propagačními a komunikačními prostředky, vybavit takto i další fakultou předepsané 

prostory, pokud to neomezí běžný provoz těchto učeben a neodporuje to vnitřním předpisům školy 

včetně požárních předpisů.
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Základní podklady: Generální partner



● Generální partner má právo:

○ na pojmenování výše uvedené učebny jeho jménem za podmínky zvýšení

úrovně  této učebny (např. vybavení nábytkem, audiovizuálními prostředky apod.).

○ nabídnout zvolený počet, avšak (maximálně 4) témata diplomových prací 

studentům EF TUL, a určit pro ně svého konzultanta. Výběr vedoucího

diplomové práce z řad pedagogů EF TUL by mělo odpovídat zaměření 

a potřebám Generálního partnera. EF TUL má povinnost, pokud si studenti 

témata vyberou, zajistit pro ně vedoucího práce a jeho součinnost se 

zástupcem Generálního partnera.

○ uspořádat 2 přednášky  v každém semestru jednoho akademického roku pro 

studenty EF TUL v rámci předmětu svého zaměření, EF TUL je povinna tyto 

přednášky organizačně zajistit. V rámci této přednášky GP může krátce studentům 

svou společnost odprezentovat představit své HR: akce.

○ na pojmenování výše uvedené učebny jeho jménem za podmínky zvýšení úrovně  

této učebny (např. vybavení nábytkem, audiovizuálními prostředky apod.).
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Přínosy: Generální partner



● Generální partner má dále právo:

○ využit libovolné jedné přednáškové místnosti EF TUL 1x ročně zdarma pro své účely.

○ využít možnosti kontaktu s vybranými studenty formou speciálního tutoringu, kde tutory jsou do tutoringu zapojení vyučující 

předmětu nabídnutého EF TUL a vybraného generálním partnerem a studenti jsou součástí jejich výuky. Generální partner má 

přednostní právo obsazení. Způsob kontaktu (přednášky během výuky předmětu, exkurze studentů u generálního partnera, ankety, 

dotazníky, e-mail kontakt, apod.) je věcí dohody mezi kontaktní osobou Generálního partnera, kontaktní osobou fakulty a tutorem. EF 

TUL má povinnost provést k tutoringu mezi studenty adekvátní osvětu a umožnit jim vhodným způsobem účast.

■ Formou výběrového řízení (výběrová komise složená ze zástupce Generálního partnera a tutora) a za předpokladu zájmu 

studentů pak pro sebe vytipovat a dále dle možností výuky různou formou (praxe, projekty, semestrální práce z různých 

předmětů) komunikovat  s pomocí tutora s libovolnou skupinou studentů z příslušné výuky tutora, maximálně však s 10 

studenty. Tutor je fakultou částečně finančně motivován z příspěvku Generálního partnera.

■ využit libovolné jedné přednáškové místnosti EF TUL 1x ročně zdarma pro své účely.
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Přínosy: Generální partner



○ využít možnosti kontaktu s vybranými studenty formou speciálního tutoringu, kde tutory jsou do tutoringu zapojení vyučující předmětu 

nabídnutého EF TUL a vybraného generálním partnerem a studenti jsou součástí jejich výuky. Generální partner má přednostní právo

obsazení. Způsob kontaktu (přednášky během výuky předmětu, exkurze studentů u generálního partnera, ankety, dotazníky, e-mail 

kontakt, apod.) je věcí dohody mezi kontaktní osobou Generálního partnera, kontaktní osobou fakulty a tutorem. EF TUL má povinnost 

provést k tutoringu mezi studenty adekvátní osvětu a umožnit jim vhodným způsobem účast.

○ formou výběrového řízení (výběrová komise složená ze zástupce Generálního partnera a tutora) a za předpokladu zájmu studentů pak pro 

sebe vytipovat a dále dle možností výuky různou formou (praxe, projekty, semestrální práce z různých předmětů) komunikovat  s pomocí 

tutora s libovolnou skupinou studentů z příslušné výuky tutora, maximálně však s 10 studenty. Tutor je fakultou částečně finančně 

motivován z příspěvku Generálního partnera.

○ nabídnout zvolený počet, avšak (maximálně 4) témata diplomových prací studentům EF TUL, a určit pro ně svého konzultanta. Výběr 

vedoucího diplomové práce z řad pedagogů EF TUL by mělo odpovídat zaměření a potřebám Generálního partnera. EF TUL má povinnost,

pokud si studenti témata vyberou, zajistit pro ně vedoucího práce a jeho součinnost se zástupcem Generálního partnera.

○ uspořádat 2 přednášky  v každém semestru jednoho akademického roku pro studenty EF TUL v rámci předmětu svého zaměření, EF TUL 

je povinna tyto přednášky organizačně zajistit. V rámci této přednášky GP může krátce studentům svou společnost odprezentovat

představit své HR: akce.
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Přínosy: Generální partner



Partnerství je volba, která daný 
vztah naplňuje motivací a 
odpovědností bez pocitu 
vynucené povinnosti!
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