
NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA 

stručná charakteristika programových cílů rozvoje NF VŠE pro období 2018 – 2022  

v souvislosti kandidaturou na funkci děkana 

 

1. KONTINUITA A KONSENSUS 

 

V budoucím období bych rád navázal na dosavadní výsledky fakulty, které vnímám 

jako převážně pozitivní. Rád bych pokračoval ve zkvalitňování vzdělávací činnosti ve 

všech formách studia na NF, stejně tak ve zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti. 

Za primární cíl považuji udržení pozic hodnocení fakulty v celorepublikovém srovnání 

a zvýšení konkurenceschopnosti v  mezinárodního prostředí.  Podstatným, dle mého 

názoru, je vytvoření konsensu mezi „mocí zákonodárnou“, tj. Akademickým senátem 

NF a „mocí výkonnou“, tj. děkanem, vedením fakulty, vedoucími kateder. Zásadní 

rozhodnutí o orientaci fakulty bych proto rád postavil na shodné vůli širšího vedení 

fakulty, tedy kolegia děkana. Mým osobním krédem je, abych vytvořil na fakultě 

v interpersonálních vztazích klima příjemné, prostředí vzájemné spolupráce a 

sounáležitosti pracovníků se zájmy fakulty i vzájemného respektu.  

 

2. ROZVOJ LIDSKÉHO KAPITÁLU  

 

Rozvoj lidského kapitálu včetně posilování vnitřní personální soudržnosti pokládám za 

základní podmínku pozitivního vývoje fakulty v příštích letech. Jedná se především 

zlepšení věkové a kvalifikační struktury akademických, ale i administrativních 

pracovníků, a jejich osobní rozvoj. V tomto pohledu bude podstatným prvkem 

zavedení funkčního systému hodnocení kvality a výkonu především akademických 

pracovníků, který se promítne i do kvality vzdělávacího procesu. 

 

3. ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

 

Výchozí krédo v této oblasti, jež bych rád prosazoval je, že „akademičtí i 

administrativní pracovníci fakulty jsou zde pro studenty, nikoli studenti pro ně“. 

V tomto směru bych vyžadoval od všech pracovníků fakulty maximální vstřícnost a 

empatii vůči studentům všech forem studia. Tím není myšleno snižování studijních 

nároků. Základním cílem v následujícím období je získání institucionální akreditace 

pro VŠE. Dalším cílem, ve spolupráci s ostatními fakultami a vedením VŠE, udělení 

mezinárodní akreditace AACSB. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů bude 

systém vnitřního hodnocení kvality a vnitřní akreditační systém na fakultě. 

Z hlediska koncepce vzdělávací činnosti nepovažuji za efektivní provádět zásadní 

změny v organizaci studia a to ani v personální oblasti, ani v oblasti financování. 

Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji, a tím pádem poklesu zájemců o 

studium na NF, považuji za jeden z nejvýznamnějších úkolů posílení PR a vytvoření 

kompaktního konceptu propagace fakulty se záběrem na celou ČR. Předpokladem 



splnění tohoto cíle by měla být důkladná analýza současného stavu. Za významný 

prvek posílení pedagogické oblasti pokládám další rozvoj anglického programu 

Economics na úrovni bakalářského studia a nově otevření programů  Economics a 

International Economics and Public Policy Management v magisterském studiu. 

 

4. POSÍLENÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI 

 

V této oblasti bych chtěl pokračovat v podpoře kvalitního výzkumu a z něj 

vyplývajících publikačních výstupů. Bude nezbytné reagovat na změny vnějších 

hodnotících kritérií, zaměřit se na mezinárodní výzkumné projekty, spoluautorství 

pracovníků NF se zahraničními akademickými a vědeckými pracovníky v publikačních 

výstupech. Dále pak podporovat doktorské studium cíleným vyhledáváním uchazečů 

a propagací tohoto studia, především se pak soustředit na motivování studentů 

magisterského studia na fakultě k tomuto typu studia;  vytvořit pozice výzkumných 

pracovníků, kteří by se věnovali převážně vědě. 

 

5. POSÍLENÍ INTERNACIONALIZACE, ROZVOJ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

 

Fakulta by měla pokračovat v podpoře vyjíždějících studentů fakulty na semestrální 

výměnné pobyty a soustředit se na posilování zájmu studentů o studium v zahraničí. 

Pokračovat a případně rozšiřovat výuku kurzů v anglickém jazyce pro programy 

s vyučovacím jazykem českým, zavést semestrální studentské stáže v zahraničí a 

realizovat „double degree“ program s některou s již spolupracujících zahraničních 

univerzit. Dále pak stimulovat pracovníky fakulty, aby vyjížděli na krátkodobé 

přednáškové pobyty v rámci programu Erasmus+ a zvýšit počet zahraničních 

hostujících profesorů na fakultě. Za důležitou oblast vnějších vztahů pokládám 

vytvoření konceptu propagace a marketingu fakulty, který by měl zvýšit prestiž 

fakulty a v konečném důsledku počet zájemců o studium na NF. 

 

 

Tyto stručné programové cíle jsou jen obecným vymezením hlavních programových 

cílů rozvoje NF VŠE pro období 2018 – 2022. Shrnutí neobsahuje ani argumentaci, ani 

konkrétní zdůvodnění či způsoby, jak dosáhnout vymezených cílů. Na případné 

dotazy rád odpovím v debatě na půdě Akademického senátu NF. 

                    

                                                                                                                                             

V Praze dne 8. března 2018                                                     prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. 


