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od 2016

Předseda oborové rady doktorského studia
a garant programu Ekonomie
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

od 2012

Garant programu MBA in Executive Leadership
/Programme Leader
VŠB - Technická univerzita Ostrava
/Liverpool John Moores University, UK

od 2008

Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

od 1998

Akademický pracovník katedry ekonomie
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

od 2007

Akademický pracovník katedry ekonomiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta

od 2002

Externí akademický pracovník katedry historie
Ostravská univerzita, Filozo!cká fakulta

1997-1998

Makroekonomický analytik v týmu hlavního ekonoma
lnvestiční společnost Union, s.r.o. a Union banka, a.s., Ostrava

PROFESNÍ AKTIVITY
2016-2018

Prezident
Česká společnost ekonomická

1999

3. místo v soutěži „Mladý ekonom roku"
Česká společnost ekonomická

od 2014

Člen předsednictva
CAMBAS ―Česká asociace MBA škol

2013-2015
od 2019

Předseda, místopředseda
Oborová komise Společenské a humanitní
vědy, Grantová agentura ČR

2011,
2012,
2018

Cena děkana Ekonomické fakulty
VŠB ― TU Ostrava za nejlepší publikaci
Člen 4 profesorských a 11 habilitačních
komisí, oponent 5 habilitačních prací
(UK, MU, VŠE, VŠB-TUO).
Školitel 5 absolventů doktorského studia.
Autor/spoluautor 2 monogra!í a 19 publikací
v databázi Web of Science (vč. článku v Q1),
řešitel 2 výzkumných projektů, člen týmu 9
výzkumných projektů (GA ČR, Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových aj.).

Člen vědeckých rad
VŠB ― Technická univerzita Ostrava
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Ekonomická fakulta VŠB ― TU Ostrava,
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy
univerzity, Ekonomická fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, Vysoká
škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove

Volební program kandidáta na děkana
Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava 2019 - 2023

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
„Kandiduji, protože jsem připraven převzít
zodpovědnost za naši společnou cestu
do budoucnosti. Nenabízím Vám pouhé vize, ale
výsledky. Je mi 46 let a mám bohaté odborné
i lidské zkušenosti, a zároveň energii věci měnit.
A mám též nezbytné profesní renomé.”

KOMUNIKACE
Budu uplatňovat rovný, spravedlivý a férový přístup
ke všem studentům a pracovníkům. Nebudu svévolně
a samoúčelně zvýhodňovat jedince, katedry, ani studijní
programy.
Nebudu monarchou. Nebudu usilovat o žádné zásadní
změny bez předchozí diskuze se všemi, koho by se tyto
změny dotkly. Budu vždy usilovat o nalezení širšího
konsenzu a získání potřebné podpory pro změny.
Jako moderní děkan hodlám ke zlepšení komunikace
na fakultě pravidelně využívat i neformálních setkání se
studenty a katedrami, včetně společných sportovních
a kulturních akcí. Zamýšlím zřídit funkci ombudsmana,
jenž by pomáhal řešit konkrétní problémy členů
akademické obce.
Využiji svých dobrých vztahů s vedením univerzity
i ostatních fakult k rehabilitaci postavení naší fakulty
v rámci školy a k posílení oboustranně výhodné
spolupráce.
Zúročím své četné a dlouhodobé vazby na ekonomické
i neekonomické fakulty v blízkém okolí i mimo něj,
včetně tuzemských center (Praha, Brno) a zahraničí.
Pomohu fakultu zapojit do projektů spolupráce ve
vzdělávání i tvůrčí činnosti.
ŘÍZENÍ
Základní stavební jednotkou fakulty je sebevědomá
a spolupracující katedra. Katedra motivovaná,
zodpovědná za svůj život, a spoluzodpovědná za rozvoj
fakulty i univerzity. Proto chci prosadit decentralizovaný
způsob rozdělování prostředků na fakultě, a svěřit
katedrám pravomoci ve vlastním personálním
a •nančním řízení. Chci dát katedrám důvěru, svobodu
a možnost ukázat, co umí.
V čele katedry musí stát osobnost, proto budu důsledně
obsazovat místa vedoucích kateder transparentními
výběrovými řízeními před komisemi. V těch zasednou
též renomovaní externí odborníci a zástupci
akademické obce.
Budu trvat na ocenění každého pracovníka dosahujícího
kvalitních výsledků, ať již v oblasti pedagogické,
výzkumné či spolupráce s praxí. Zasadím se o vytvoření
systému, v němž nebudou pracovníci posuzováni podle
jednostranných kritérií, ale dle „přidané hodnoty“
pro studijní program, katedru a fakultu.
Poskytnu ze strany děkanátních pracovišť plnou
podporu katedrám a studijním programům pro jejich
vlastní rozvoj, ať již v oblasti zahraniční spolupráce,
propagace, nebo informačních zdrojů.

Zajistím, aby tato pracoviště měla potřebnou
personální kapacitu a zajišťovala skutečně kvalitní
a profesionální servis.
STUDIUM
Je zásadní 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. Proto budu usilovat o to, aby byli
do propagačních kampaní výrazněji zapojeni studenti
a absolventi, včetně posluchačů kombinované formy
studia, U3V a zahraničních posluchačů.
V rámci přípravy na 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.
Obdobně
podpořím
interdisciplinární vzdělávání a rozvoj kritického
myšlení studentů.
Zapojím aktivně studenty do hodnocení kvality
vzdělávání a rozvoje studijních programůna fakultě,
a to i prostřednictvím účasti jejich zástupců
v poradních komisích zřízených děkanem. Zajistím, aby
byli studenti vždy informováni o tom, jak se výsledky
jejich hodnocení promítly do opatření vedoucích
ke zlepšení kvality vzdělávání. Nabídnu studentům
možnost nominovat konkrétního učitele na udělení
fakultního ocenění.
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.
Není pravdou, že je na naší fakultě vše
špatně. Mnohá čísla ukazují opak.
Fakulta však již nesmí trpět autismem
a
svárlivostí,
které
ji
oslabují
a zpochybňují. Proto chci se všemi lidmi
dobré vůle pracovat na tom, aby se nám
ve škole a v práci spolu lépe žilo.
ROZVOJ
Podpořím tvůrčí činnost na fakultě založením interní
grantové agentury, jejíž prostřednictvím budou kvalitní
výzkumné
projekty
získávat
podporu
z institucionálních prostředků. Výrazně kapacitně
posílím oddělení projektové podpory tak, aby bylo
možno poskytovat pracovníkům a studentům
komplexní služby spojené s vyhledáváním a využitím
projektových příležitostí.
Budu usilovat o razantní posílení spolupráce fakulty
s hospodářskou praxí a podpořím vznik Business
centra, zastřešujícího existující i nové aktivity v oblasti
PR, manažerského vzdělávání a vzdělávání pro zájemce
z praxe (včetně programů MBA).
Fakultu musí být více vidět a slyšet, budu tedy klást
důraz na její společenskou odpovědnost, komunikaci
s okolím, a medializaci zajímavých aktivit a dosažených
úspěchů.
Máte otázky, návrhy či připomínky? Setkejme se
osobně nebo na martin.machacek@vsb.cz.
Stojím o Vaše názory.

