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Volební program kandidáta na děkana
 pro funkční období 2016 až 2020, Ekonomická fakulta VŠB-TUO

Kandiduji, 
protože jsem byl osloven částí akademické obce.  
Pokračoval bych v  dosavadní koncepci činnosti, 
směřování fakulty a prosazoval stejné hodnoty.

prof. Dr. Ing. ZDENĚK ZMEŠKAL



SoučASNý StAV EKoNoMicKé fAKuLty 
Fakulta s  dobrou tradicí, zavedená a stabilizovaná,  
s vyspělým akademickým kádrem (kvalifikační a věková 
struktura), s  profesorskými a habilitačními řízeními  
(4 obory), s bohatě rozvinutou činností (oblast pedagogická, 
věda a výzkum, internacionalizace, ostatní činnosti).

PoDMíNKy buDoucího VýVojE
• Rostoucí důraz na kvalitu, pedagogiku, vědecko-

výzkumný výkon, internacionalizaci a zapojení  
do veřejného prostoru 

• Demografický pokles

• Vzrůstající konkurence v regionu, ČR i zahraničí

• Dopady implementace novelizace vysokoškolského 
zákona

• Pravidla řízení MŠMT a univerzity

• Předpokládaná rekonstrukce Ekonomické fakulty

hLAVNí SMĚRy čiNNoSti 
Na fakultě je na co navazovat a je to velký závazek do 
budoucnosti. Navázat na dosavadní vývoj, stav, zásady  
a výsledky akademiků fakulty a jejího vedení. Dále rozvíjet 
jednotlivé oblasti dle měnících se podmínek. Zejména, 
udržet profesorská a habilitační řízení, zkvalitňovat 
kvalifikační strukturu akademiků, kvalitu výuky, výzkum, 
internacionalizaci a ostatní činnosti. Katedry a obory  
a jejich samostatnost jsou základem řízení.

PEDAgogicKá čiNNoSt
• Udržet dle možností bohatou nabídku oborů

• Akreditovat nové obory a excelentní pětileté obory

• Průběžně inovovat obsah oborů s ohledem na nové 
poznatky a požadavky z  praxe

• Více odlišit náročnost výuky v bakalářském, magisterském 
a doktorském studiu

• Realizovat efektivní výuku na detašovaných pracovištích

• Získat a podílet se na pedagogických  
projektech ESF

• Nadále rozvíjet akviziční činnosti

• Rozvíjet vstřícné a empatické prostředí  
pro studenty

• Rozvíjet komunikaci a spolupráci se studenty  
jako zákazníky

VĚDEcKo-VýZKuMNá čiNNoSt
• Nadále získávat kvalitní externí VV projekty

• Zapojit se do VV grantů ESF a mezinárodních projektů  
(OP VVV, Horizont 2020, aj.)

• Udržet a zvyšovat vědecko-výzkumný výkon

• Rozvíjet vydavatelskou činnost (SAEI, SOET, časopisy)

iNtERNAcioNALiZAcE
• Rozšířit plnohodnotnou cizojazyčnou výuku oborů  

pro zahraniční studenty

• Rozšířit mezinárodní prostředí na fakultě

• Podpořit větší zapojení do mezinárodního  
ekonomického prostoru

• Rozvoj MBA a mezinárodní spolupráce v pedagogice

oStAtNí AKtiVity
• Katedry a obory a jejich samostatnost jsou základem 

řízení

• Rozvíjet systém řízení fakulty a motivační systémy  
dle měnících se podmínek

• Více odlišit motivaci excelentních a nadprůměrných 
akademických pracovníků

• Podporovat motivované, talentované a mladé pracovníky

• Více podpořit přípravu a řízení projektů na fakultě 

• Udržet vybavenost informačními technologiemi a zdroji

• Realizovat plánovanou rekonstrukci Ekonomické fakulty

• Rozvíjet public relations a spolupráci s podnikatelským  
a veřejným sektorem

co NAbíZíM 
Znalosti akademického prostředí, řízení fakulty, životní 
zkušenost a přehled, stálé postoje a pevný hodnotový 
systém, jasnou a reálnou představu o možném budoucím 
směřování fakulty.

číM bychoM SE MĚLi ŘíDit 
Být pokorní a přijmout objektivní skutečnosti,  
které se změnit nedají.  
Mít odvahu a energii změnit to, co se změnit dá. 
Rozpoznat, co se změnit nedá a co se změnit dá.
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jAKá by fAKuLtA MĚLA být A o co bych uSiLoVAL 
fakulta má být hrdá, kvalitní, seriózní, svébytná, sebevědomá.


