
  Do propagačních kampaní výrazněji 
zapojím studenty a absolventy, včetně 
posluchačů kombinované formy studia, 
Univerzity třetího věku a zahraničních 
posluchačů. Je naprosto nezbytné uchazečům 
a studentům jednoduše vysvětlit, co děláme, 
jak a proč to děláme, a především k čemu jim 
bude u nás získané vzdělání dobré a jak se jim 
vyplatí.

 Neslibuji stoprocentní stabilitu a jistotu, 
ale jsem pro transparentní systém sjednávání 
a prodlužování pracovních smluv. V tomto 
systému bude předem jasně řečeno, jaká jsou 
očekávání ohledně výkonů ve výuce, výzkumu 
a další tvůrčí činnosti a v jakém časovém 
horizontu, při naplnění těchto očekávání pak 
získá pracovník smlouvu na dobu neurčitou 
(„tenure“).

 Ocením každého pracovníka, který bude 
dosahovat kvalitních výsledků, ať již v oblasti 
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„Ucházím se o Vaši dùvìru, 
protože lidé jsou u mì vždy 
na 1. místì a mám bohaté 
zkušenosti i kontakty.”

ŘÍZENÍ STUDIUM

V posledních letech doznala naše fakulta zásadního kvalitativního rozvoje 
a právem na ni mùžeme být pyšni. 

Pøesto se domnívám, že je v nastávajícím období co zlepšovat. 

ROZVOJKOMUNIKACE

KOMUNIKACE

ŘÍZENÍ

 Chci otevřeně a transparentně hovořit 
s akademickou obcí, a to nejen na oficiálních 
shromážděních a poradách. Budu pravidelně 
diskutovat se studenty a zaměstnanci o otázkách 
rozvoje fakulty, naslouchat, radit se, společně 
hledat řešení problémů a využívat k tomu 
osobních setkání a moderních komunikačních 
prostředků.

 Využiji svých kontaktů a vyjednávacích 
schopností k upevnění pozice a renomé 
Fakulty v rámci naší univerzity a k prohloubení 
oboustranně výhodné mezifakultní spolupráce.

 Posílím komunikaci s klíčovými hráči 
v oblasi vysokoškolského vzdělávání v regionu 
i mimo něj. Vede mě k tomu přesvědčení, že 
nejsme toliko konkurenty soupeřícími o studenty, 
ale v řadě oblastí též přirozenými partnery. Učme 
se od těch, kdo (dosud) dělají některé věci lépe 
než my.



pedagogické, výzkumné či spolupráce s praxí. 
Vedle základního výzkumu považuji za neméně 
důležitý výzkum aplikovaný a pedagogický. 
Nebudu posuzovat kolegy a studijní obory 
mechanicky podle jednostranných kritérií, 
ale podle jejich „přidané hodnoty“ pro Fakultu 
– ve výše uvedených oblastech.

 Intenzivněji zapojím do dění na Fakultě 
katedry, neboť je pokládám za její základní 
stavební kameny.  Poskytnu prostor pro 
pravidelné prezentace činností kateder na 
kolegiích děkana i mimo ně, budu pěstovat 
mezikatederní spolupráci při organizování 
konferencí, seminářů a workshopů, podávání 
projektů, přípravě publikací a ve výuce. 

      
 O žádné zásadní organizační změně 
nerozhodnu bez důkladného zvážení jejích 
výnosů, nákladů, rizik a dopadů, a zejména bez 
zevrubného projednání a podpory zástupců 
akademické obce. Kde je (společná) vůle, tam je 
i cesta.  

 Jsem přesvědčen, že bakalářské 
studium by mělo být zaměřeno praktičtěji 
a při výuce by mělo být více využíváno příkladů 
a aplikací. V magisterském studiu pak jde o to 
ukázat, že zobecníme-li praktické problémy, 
můžeme sestrojit teoretické modely pomáhající 
při rozhodování v praxi.

 V rámci tréninku pro budoucí praxi 
považuji za nutné nabídnout studentům více 
příležitostí samostatně prezentovat a ukázat, 
čím se zabývají. K tomu lze využít diskusních 
přednášek a seminářů organizovaných jednotlivci 
i katedrami, které budu v těchto aktivitách cíleně 
podporovat. Chci též rozvinout systém tutorů 
a mentorů pro studenty, kteří mají o studium 
mimořádný zájem.

 Zasadím se o větší podporu a pomoc 
při studiu, např. prostřednictvím studentských 
poradců, a přechod od úředního stylu jednání 
se studenty k větší asistenci-službě. Cílem je 
napomoci studentům překonat problémové 
situace a udržet jich větší počet u studia.

 Budu iniciovat vytváření příjemného 
a kultivovaného prostředí pro studium, práci, 
osobní rozvoj a odpočinek, včetně prostoru 

pro důstojné stravování, networking a coworking. 
Zahraničním hostům nabídnu vyspělý 
cizojazyčný servis.

 Podpořím kombinovanou formu 
bakalářského, magisterského i doktorského 
studia, neboť jsem přesvědčen, že je o ni mezi 
potenciálními uchazeči zájem. Do podpory 
této výuky zapojím nejen fakultní pracoviště 
v Ostravě, ale též detašovaná pracoviště.

 Na podporu projektových aktivit 
vyvíjených na Fakultě založím servisní oddělení 
v podobě Projektové kanceláře. Tento útvar 
bude poskytovat komplexní služby spojené 
s vyhledáváním a využitím projektových 
příležitostí, a to v součinnosti s celouniverzitním 
centrem, kde bude komunikace a spolupráce 
důležitější než v předcházejícím programovém 
období.

 
 Budu usilovat o razantní posílení 
vnějších vztahů fakulty v oblasti spolupráce 
s hospodářskou praxí, a to jak se soukromou 
sférou, tak se sférou veřejnou. Mým záměrem 
je vytvořit Business centrum, zastřešující 
existující aktivity v oblasti PR a manažerského 
vzdělávání (program MBA v anglickém jazyce, 
HR Akademie) a nově vytvořené projekty typu 
Akademie projektového řízení, Marketingová 
akademie či vlastní MBA v českém jazyce.

 Za zásadní považuji ještě větší důraz 
na internacionalizaci akademické obce, 
zejména získávání zahraničních studentů – 
samoplátců. Pro podporu této aktivity plánuji 
využít nejen dosavadních fakultních zkušeností 
a infrastruktury, ale rovněž úzké spolupráce 
s univerzitními pracovišti. Budu hledat další cesty 
pro zahraniční pobyty studentů i pedagogů.

 Hodlám motivovat k podávání 
pedagogických i výzkumných projektů 
a podporovat komercionalizaci jejich výstupů 
tam, kde je to možné. Prostředky pro Fakultu 
chci získávat nejen z klasických veřejných 
institucionálních a účelových zdrojů, jakými jsou 
rozvojové projekty či projekty GA ČR a TA ČR, 
ale též z operačních programů pro období 2014 
- 2020 (Výzkum, vývoj a vzdělávání, Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, programů 
přeshraniční spolupráce), rámcového programu 

STUDIUM

ROZVOJ

Horizont 2020, a za pomoci smluvního výzkumu.

Máte otázky, návrhy èi pøipomínky? 
Setkejme se osobnì nebo na martin.machacek@vsb.cz. 

Stojím o Vaše názory.


