Plán realizace
strategického záměru FEK ZČU
na rok 2017

Předkládá:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Zpracoval:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
za spolupráce členů vedení a dalších pracovníků FEK

Projednáno:

VR FEK 11. 11. 2016
AS FEK 23. 11. 2016

Plzeň, listopad 2016

Obsah:
1

ÚVOD ................................................................................................................................. 2

2

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PRIORIT ADZ FEK 2016 .................................................... 3
2.1

Priorita 1 – SOUČÁST ZČU - 2016 ............................................................................ 3

2.2

Priorita 2 – UCHAZEČI - 2016 ................................................................................... 5

2.3

Priorita 3 – INOVACE STUDIA - 2016 ...................................................................... 5

2.4

Priorita 4 – ROZVOJ OBORŮ STUDIA - 2016 ......................................................... 7

2.5

Priorita 5 – ROZVOJ DSP - 2016 ................................................................................ 7

2.6

Priorita 6 – ORIENTACE VÝZKUMU - 2016 ........................................................... 8

2.7

Priorita 7 – SPOLUPRÁCE FEK - 2016 ..................................................................... 9

2.8

Priorita 8 – INTERNACIONALIZACE VÝUKY FEK - 2016 ................................... 9

2.9

Priorita 9 – TŘETÍ ROLE FEK - 2016 ...................................................................... 10

2.10 Priorita 10 – FINANCOVÁNÍ FEK - 2016 ............................................................... 10
3

PRIORITY PRO ROK 2017 S VÝHLEDY PRO DALŠÍ OBDOBÍ ............................... 12
3.1

FEK jako součást ZČU .............................................................................................. 12

3.2

FEK a uchazeči o studium ......................................................................................... 13

3.3

FEK a inovace studia ................................................................................................. 14

3.4

FEK a rozvoj klíčových oborů studia ........................................................................ 15

3.5

FEK a rozvoj DSP ...................................................................................................... 15

3.6

FEK a orientace výzkumu .......................................................................................... 17

3.7

FEK a spolupráce s institucemi v ČR a v zahraničí („třetí role“) .............................. 18

3.8

FEK a internacionalizace výuky ................................................................................ 19

3.9

FEK a celoživotní vzdělávání .................................................................................... 20

3.10 FEK a její financování ............................................................................................... 21

1

1 ÚVOD
Předkládaný Plán realizace strategického záměru FEK ZČU na rok 2017 (dále jen PRSZ FEK
2017) je rozpracováním dokumentu Dlouhodobý záměr FEK do roku 2020, který byl
projednán a schválen vedením FEK, AS FEK a VR FEK v listopadu roku 2015.
Aktualizace pro druhý rok tohoto koncepčního plánu probíhá v době, kdy je plzeňská část
fakulty nově dislokována v univerzitním kampusu na Borech, naplno probíhá implementace
nového vysokoškolského zákona do vnitřních norem univerzity a následně i fakulty, není
jasná dlouhodobá metodika financování vysokých škol ani metodika hodnocení výsledků
výzkumu a vývoje. Tyto faktory pak samozřejmě významně ovlivňují práci na strategických
dokumentech.
V předkládaném PRSZ FEK 2017 je nejprve stručně zhodnoceno plnění taktických priorit pro
rok 2016, a to zejména ve vztahu k stanoveným cílům nedávno zpracovaného Dlouhodobého
záměru FEK do roku 2020 (kapitola č. 2).
V kapitole č. 3 jsou pak následně navrženy priority pro rok 2017.
V Dlouhodobém záměru FEK do roku 2020 byly stanoveny následující priority:
Fakulta ekonomická v roce 2020:
1.

je jednou ze samostatných fakult Západočeské univerzity v Plzni a svoji činnost
opírá o ZČU;

2.

je atraktivní školou pro studenty SŠ ucházející se o bakalářské studium a je
fakultou, kde v navazujícím magisterském studiu budou studovat pouze
nadprůměrní absolventi bakalářského studia;

3.

realizuje výuku v bakalářském, navazujícím i doktorském stupni studia, v prezenční
i kombinované formě a při inovaci studia implementuje novou legislativu i
požadavky podnikové praxe;

4.

prioritně zabezpečuje a rozvíjí studijní programy Ekonomika a management a
Systémové inženýrství a informatika pro bakalářský a navazující stupeň studia a
specificky rozvíjí i studijní program Geografie;

5.

je fakultou, kde vědecká činnost je spojena zejména s doktorským studijním oborem
Podniková ekonomika a management, jehož absolventi jsou úspěšní jak na
akademické půdě, tak i v ekonomické praxi;

6.

je fakultou s významnou orientací výzkumu na ekonomická témata Evropské unie a
specificky země Visegradu;

7.

je otevřená pro aktivní spolupráci zejména s ekonomickými fakultami veřejných
vysokých škol v ČR a kooperuje se zahraničními školami podobného zaměření;

8.

úspěšně rozvíjí internacionální charakter studia s využitím projektu Erasmus+ a
další bilaterální kooperace a podporuje stáže studentů i prostřednictvím Free
Movers;

9.

je nadále aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání;

10. své potřeby financuje z portfoliových zdrojů.
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2 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PRIORIT ADZ FEK 2016
2.1 Priorita 1 – SOUČÁST ZČU - 2016
P1 – SOUČÁST ZČU - 2016: fakulta je jednou ze samostatných fakult Západočeské
univerzity v Plzni a svoji činnost opírá o ZČU.
Vazba na strategický cíl 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10.
Cílové hodnoty:
1.
2.
3.
4.

Přestěhovaná fakulta v Plzni.
Připravená budova v Chebu pro ZS 2016.
Sestavené rozvrhy pro 2016/2017 v Plzni v kooperaci s ostatními fakultami ZČU.
Podané přihlášky v projektech OP VVV, Erasmus+, přeshraniční spolupráce aj.

Dosažené hodnoty:
1. Od začátku zimního semestru plzeňská část fakulty plně funguje v nových prostorách
v kampusu Bory.
2. Je dokončena redislokace budovy Hradební 22 v Chebu, v této budově jsou
vybudovány ubytovací prostory a budova VŠ koleje v Dyleňské ulici je jako
nepotřebná prodána.
3. Pro akademický rok 2016/17 je realizována výuka plně v areálu kampusu Bory
v koordinaci s rozvrhovými akcemi předmětů zajišťovaných jinými fakultami.
4. Byly podány projekty OP VVV v rámci dostupných výzev, byly obnoveny bilaterální
smlouvy pro Erasmus+, byl podán projekt přeshraniční spolupráce Česko – Bavorsko.
Zhodnocení stavu:
Ad 1) Stavební úpravy nových prostor FEK v kampusu Bory byly dokončeny v polovině
srpna 2016. Stěhování kateder probíhalo od konce srpna do cca poloviny září 2016.
Posledním přestěhovaným pracovištěm bylo studijní oddělení. Od začátku zimního
semestru již plzeňská část fakulty plně funguje v nových prostorách v kampusu Bory,
kde kromě kancelářských prostor jednotlivých kateder, studijního oddělení a děkanátu
disponuje také třemi počítačovými učebnami, třemi seminárními učebnami, dvěma
zasedacími místnostmi a místností pro videokonferenční přenosy (vše vybaveno
dataprojektory, smartboardy a podobně).
Ad 2) V lednu 2016 byla dokončena redislokace prostor v budově Hradební 22 v Chebu.
Došlo ke snížení plochy prostor využívaných jednotlivými katedrami i studijním
oddělením. V uvolněných prostorách byly zřízeny ubytovací kapacity pro studenty
(zejména 3. a částečně 2. patro) a prostory pro komerční pronájem. Ve 3. patře byly
vybudovány nové pánské i dámské sprchy a společenská místnost pro studenty
s vybavením částečně hrazeným z prostředků příspěvku města Cheb. Vybudování
ubytovacích kapacit v budově Hradební 22 přispělo k výrazně lepšímu využití prostor
této budovy a současně umožnilo odprodej málo využívané koleje v Dyleňské ulici,
čímž ZČU získala nezanedbatelné prostředky (cca 26 mil. Kč) využitelné pro její další
rozvoj.
Ad 3) Pro akademický rok 2016/17 byly rozvrhové akce studijních oborů FEK v plném
rozsahu lokalizovány v prostorách kampusu Bory, včetně rozvrhových akcí předmětů
zajišťovaných jinými fakultami. Proběhlo jednání s FAV týkající se obsahu předmětů
zaměřených na matematiku na bakalářském stupni a studijní úspěšnosti u těchto
předmětů s tím, že byla dohodnuta opatření pro zvýšení studijní úspěšnosti a její
orientační cílové hodnoty.
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Ad 4) V rámci celouniverzitních projektů byly za FEK formulovány následující části
projektů:
Celouniverzitní projekt ESF (neinvestiční) – účast FEK je plánována v rámci
podprojektů Aplikace nových metod výuky do vybraných předmětů FEK a Příprava a
realizace adaptačních a vyrovnávacích kurzů ve vazbě na analýzu studijní
neúspěšnosti na FEK.
Celouniverzitní projekt ERDF (investiční) – pro FEK je plánováno kompletní
vybavení dvou stávajících PC učeben 31 pracovními stanicemi (notebooky s LCD
monitory) vč. softwarového vybavení a přístupů do vybraných databází pro podporu
moderních forem výuky.
Ve spolupráci s partnery byly na FEK podány rovněž projekty, které souvisejí
s vytvořením společného doktorského studijního programu s ekonomickými fakultami
Technické univerzity v Liberci, Univerzity Pardubice a Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Jedná se o následující projekty: Doctoral school
„Knowledge Management, Innovations & Intellectual Capital” ve spolupráci
vysokých škol (neinvestiční) pro zajištění tvorby společného studijního programu a
realizací pilotního běhu a Vytvoření laboratoře knowledge managementu pro studenty
doctoral school (investiční) pro nákup notebooků s odpovídajícím softwarem a
přístupy pro studenty doctoral school a další techniky pro činnost laboratoře.
V rámci operačního programu Česko – Bavorsko byl podán projekt Česko-bavorská
vysokoškolská iniciativa, který byl v srpnu 2016 přepracován dle připomínek
monitorovacího výboru programu a v současné době se čeká na výsledek druhého
jednání, které proběhne na konci roku 2016. Projekt je zaměřen na podporu dílčích
aktivit FEK (např. konference, letní školy, uplatnění studentů, společné kurzy) ve
spolupráci s německými partnery. Partnery projektu jsou kromě ZČU také Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Technische Hochschule Deggendorf
a Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden.
Pracovníci FEK se podíleli na přípravě projektu European Capital of Culture cities
reloading – European Capital of Culture candidates uploading, který byl podán
v červnu 2016 do programu Central Europe. ZČU je jedním z partnerů tohoto
projektu.
Ve spolupráci s BIC Plzeň a družstvem OBZOR byl podán projekt OP PIK
„Controlling s podporou informačního systému“.
Na začátku roku 2016 byl rovněž podán projekt do výzvy zaměřené na znalostní
aliance v programu Erasmus1 s názvem Fostering Entrepreneurship Mindset and
Skills for Non-business Studies, který se zaměřil na přípravu kurzu pro studenty
neekonomických oborů. Na přípravě projektu se podílelo celkem 12 partnerů (z ČR,
Finska, Velké Británie, Slovenska, Slovinska, Itálie, Rakouska a Polska), přičemž
ZČU byla hlavní partner. Tento projekt bohužel nebyl doporučen k financování
s ohledem na omezené finanční prostředky pro výzvu.
Závěr:
Cíle pro rok 2016 lze v globále považovat za splněné.
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2.2 Priorita 2 – UCHAZEČI - 2016
P2 – UCHAZEČI - 2016: prokázání dostatečného zájmu o studium ze strany uchazečů
naplněním směrných čísel pro akad. rok 2016/2017
Vazba na strategický cíl 2 i 3.
Cílová hodnota (zapsaní studenti 2016):
Bc.: 525
NMgr.: 159

DSP: 8

Dosažená hodnota (zapsaní studenti 1. ročníku k 31. 10. 2016):
Bc.: 505
NMgr.: 170
DSP: 10
Zhodnocení stavu:
Rok 2016 lze z hlediska demografického vývoje 18-ti letých hodnotit jako rok pokračující
stagnace. Počet nových maturantů již neklesá, nicméně pohybuje se na velmi nízkých
hodnotách. To se projevuje i v počtu přihlášek do bakalářských studijních programů na FEK,
který přibližně odpovídá předchozímu roku.
Fakulta v rámci přijímacího řízení pokračovala s propagací na webových stránkách, konáním
Dnů otevřených dveří v plzeňské a chebské části fakulty, prezentacemi na středních školách
a zasíláním letáků s informacemi o studijních oborech na gymnázia a obchodní akademie ve
spádové oblasti plzeňské a chebské části fakulty. Byla omezena inzerce v tisku a posílena
cílená propagace v rámci sociálních sítí (zejména Facebook).
Pro bakalářský stupeň studia byl podán počet přihlášek srovnatelný s předchozím rokem,
došlo však k poklesu podílu zapsaných studentů vůči přijatým, čímž nebyl o cca 30 studentů
naplněn limit stanovený pro tuto kategorii uchazečů ze strany univerzity.
Na navazujícím magisterském studiu došlo k mírnému navýšení počtu přijatých uchazečů
v souladu s mírně navýšenými limity pro tuto kategorii ze strany univerzity.
Z hlediska počtu uchazečů o doktorský studijní program bylo dosaženo plánovaného stavu
a pozitivní je zejména podíl studentů zapsaných v prezenční formě studia (50 %).
Závěr:
• Nebyl zcela naplněn požadovaný stav u studentů 1. ročníku Bc. studia. Přetrvává nízký
počet zapsaných studentů prezenční formy studia v chebské části fakulty.
• U navazujícího magisterského stupně byly dosaženy požadované počty studentů
v 1. ročníku, nebylo však dosaženo plánovaného počtu studentů v oboru SPŘ.
• V DSP bylo dosaženo cílového stavu.

2.3 Priorita 3 – INOVACE STUDIA - 2016
P3 – INOVACE STUDIA - 2016: inovace obsahů předmětů pro akad. rok 2016/2017,
podání akreditace doktorského studijního oboru a příprava dalších akreditačních
materiálů.
Vazba na strategický cíl 3 a 4.
Cílová hodnota:
1. Realizace první etapy Q-RAM za FEK pro obor MOČ.
2. Zpracování a podání reakreditace DSP Ekonomika a management.
3. Zpracování a podání akreditace nových oborů pro NMGr. studium.
4. Realizace projektu Vnitřní soutěže ZČU za FEK pro rok 2016.
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Dosažená hodnota:
1. Sylaby předmětů studijního oboru MOČ byly upraveny podle metodiky Q-RAM.
2. S dílčí výhradou byl reakreditován DSP s novým názvem studijního oboru Ekonomika
a management, prodlouženou standardní dobou studia na 4 roky a přechodem na
kreditní způsob hodnocení průběhu studia.
3. Byly zpracovány a podány k akreditaci materiály pro dva nové navazující magisterské
studijní obory Ekonomická a regionální geografie a Správa a rozvoj nemovitostí
(připravovaný společně s FAV). Na posledním jednání před svým rozpuštěním
Akreditační komise obě žádosti zamítla.
4. Projekty FEK v rámci Vnitřní soutěže ZČU pro rok 2016 probíhají standardně.
Vyhodnocení bude provedeno po uzavření dílčích projektů počátkem roku 2017.
Zhodnocení stavu:
Ad 1) V bakalářském studijním oboru MOČ proběhla úprava předmětů podle metodiky
Q-RAM v termínech stanovených pracovní skupinou ZČU pro implementaci Q-RAM.
Práce byly završeny provedením a vyhodnocením dotazníkového šetření, které
zjišťovalo názory studentů oboru MOČ na výstupy z předmětů. V současné době
probíhá první etapa Q-RAM pro bakalářský studijní obor SPŘ.
Ad 2) Reakreditace nové podoby DSP na FEK byla schválena na 4 roky s požadavkem
předložení kontrolní zprávy o vědeckovýzkumné činnosti pracoviště v červnu 2018.
Vytýkána byla především „ … neodpovídajícím způsobem vyprofilovaná vědecká,
výzkumná a publikační činnost fakulty (cestovní ruch, zemědělství, marketing,
vzdělávání, finanční gramotnost, konkurenceschopnost atd.).“ Vzhledem k ukončení
činnosti AK nelze k tomuto závěru podat námitky.
Ad 3) Žádosti o akreditaci navazujících magisterských studijních obory Ekonomická a
regionální geografie (ERG) a Správa a rozvoj nemovitostí (SRN) nebyly schváleny.
V případě ERG byl rozporován obsah a rozsah SZZk (nedostatečné zastoupení
ekonomických předmětů) a publikační činnost garanta. V případě SRN je zamítnutí
zdůvodněno neodpovídající skladbou studijních předmětů (přestože tato skladba
odpovídá obdobným SP realizovaným v zahraničí, což bylo v materiálech doloženo),
absencí externích výzkumných projektů a nedostatečnou publikační činnost garanta.
Ad 4) Vyhodnocení projektů FEK Vnitřní soutěže ZČU pro rok 2016 bude provedeno po
jejich uzavření počátkem roku 2017. V roce 2016 byla vyhodnocena realizace tohoto
projektu na FEK za rok 2015 a v případě jednoho pracovníka přijato konkrétní
opatření.
Závěr:
Vytčených cílů bylo dosaženo pouze částečně. Pro případné příští žádosti o akreditace je
potřebné se důsledně zaměřit na eliminaci vytýkaných nedostatků zejména v oblasti
realizovaných výzkumných projektů souvisejících s daným studijním programem a
odpovídající publikační činnosti garantů.
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2.4 Priorita 4 – ROZVOJ OBORŮ STUDIA - 2016
P4 – ROZVOJ OBORŮ STUDIA - 2016: zabezpečuje a rozvíjí studijní programy
Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika pro bakalářský a
navazující stupeň studia a specificky rozvíjí i studijní program Geografie.
Vazba na strategický cíl 3 a 4.
Cílová hodnota:
1. Dílčí inovace studijních plánů bakalářského studijního programu Ekonomika
a management s cílem optimalizovat koexistenci oborů PEM a MOČ z hlediska
ekonomických nároků na výuku a současně i s ohledem na profil absolventa těchto
oborů.
2. Zpracování a podání žádostí o akreditace nových navazujících magisterských
studijních oborů, zejména oboru pod studijním programem Geografie.
3. Zlepšená úroveň zabezpečení studijních programů habilitovanými pracovníky.
Dosažená hodnota:
1. Částečné sladění studijních plánů oborů PEM a MOČ v oblasti povinně volitelných
a nabízených volitelných předmětů.
2. Byly zpracovány a podány k akreditaci materiály pro dva nové navazující magisterské
studijní obory Ekonomická a regionální geografie a Správa a rozvoj nemovitostí
(připravovaný společně s FAV).
3. Úspěšná habilitace dvou docentů z interních pracovníků FEK na počátku roku 2016.
Zhodnocení stavu:
Ad 1) Částečně se podařilo sladit studijní plány oborů PEM a MOČ v oblasti povinně
volitelných a nabízených volitelných předmětů, a to zejména v chebské části fakulty,
kde je to klíčové vzhledem k nízkému počtu studentů v obou oborech. V této aktivitě
je nutné pokračovat i pro příští rok, a to především na úrovni kateder při přípravě
studijních plánů těchto oborů pro akademický rok 2017/2018.
Ad 2) Viz zhodnocení stavu cíle 3 v prioritě P3.
Ad 3) Na počátku roku 2016 se úspěšně habilitovali dva docenti z interních pracovníků FEK.
Nejsou tím však zcela pokryty potřeby FEK v oblasti personálního zabezpečení
studijních programů. Pro rok 2017 je nutné v podpoře habilitací pokračovat s cílem
zahájení habilitačního řízení min. 2 dalších interních pracovníků FEK.
Závěr:
Splněno částečně. Rozvoji studijních programů na fakultě je nadále nutné věnovat vysokou
pozornost. Přitom je třeba zvažovat zájem uchazečů, možnosti uplatnění absolventů, aspekty
financování studijních programů ze strany MŠMT i regionální strategii univerzity
a samosprávných územních celků.

2.5 Priorita 5 – ROZVOJ DSP - 2016
P5 – ROZVOJ DSP - 2016: vědecká činnost je spojena zejména s doktorským studijním
oborem Podniková ekonomika a management, jehož absolventi jsou úspěšní jak na
akademické půdě, tak i v ekonomické praxi.
Vazba na strategický cíl 4 a 5.
Cílová hodnota:
1. Naplnění stanoveného počtu nově přijatých studentů DSP.
2. Aktivní zapojení doktorandů FEK v projektech SGS.
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3. Kvalitní publikační výstupy doktorandů.
4. Připravené předměty ve STAG pro realizaci DSP v kreditním systému.
Dosažená hodnota:
1. V DSP na FEK je k 31. 10. 2016 evidováno 10 nově přijatých studentů, což je o 2
více, než je hodnota stanovená pro FEK ze strany ZČU.
2. Většina doktorandů prezenční formy studia je zapojena v projektech SGS. Rezervy
jsou u studentů DSP v kombinované formě.
3. V roce 2016 studenti DSP vykázali samostatně dva články v impaktovaných
časopisech a jeden v časopise v databázi Scopus. Ve dvou dalších článcích v těchto
databázích figurují jako spoluautoři.
4. Na přípravě předmětů DSP v kreditním systému ve STAG se v současné době pracuje.
Zhodnocení stavu:
Pozitivně lze hodnotit počet přijatých studentů DSP, zejména nově přijatých do prezenční
formy studia (5 z celkových 10). Nadále je potřebné věnovat pozornost aktivnímu zapojování
studentů DSP do projektů VaV, zejména SGS, ale i externích, pokud budou získány. Velké
rozdíly přetrvávají v úrovni práce jednotlivých školitelů s doktorandy. Kvalitní práce školitelů
se projevuje jak prestižními publikačními výstupy doktorandů, tak i jejich studijní úspěšností.
Fakulta počítá se změnou vnitřního systému přípravy projektů SGS se zaměřením na
výzkumné týmy s aktivní účastí doktorandů.
Závěr:
Částečně splněno. Plnění dílčího cíle 4 probíhá. Aktivnímu zapojení doktorandů do projektů
SGS a jejich kvalitní publikační činnosti je potřebné věnovat pozornost neustále.

2.6 Priorita 6 – ORIENTACE VÝZKUMU - 2016
P6 – ORIENTACE VÝZKUMU - 2016: vědecká činnost je orientovaná na ekonomická
témata Evropské unie a specificky země Visegradu.
Vazba na strategický cíl 5 a 6.
Cílová hodnota:
1. Úspěšně dokončený strategický projekt Visegrad Fund.
2. Zpracování a podání nového návrhu standardního projektu Visegrad Fund.
3. Podány minimálně dva návrhy na projekty GAČR.
Dosažená hodnota:
1. Strategický projekt Visegrad Fund byl úspěšně dokončen a uzavřen,
2. Byl podán nový návrh standardního projektu Visegrad Fund, který nebyl přijat.
3. Byly podány 3 návrhy projektů GAČR (KFU, KEM a KGE – spoluřešitel s MU Brno).
Zhodnocení stavu:
V souladu s univerzitní strategií fakulta zformovala mezikatedrální výzkumné týmy s cílem
dosáhnout synergických efektů spolupráce různě zaměřených odborníků při získávání a řešení
výzkumných úkolů a aktivního zapojování studentů DSP. Do budoucnosti je potřebné zvážit
změny ve fakultních mechanismech a motivačních programech týkajících se grantové činnosti
i financování s cílem podpory těchto týmů.
Závěr:
Formálně splněno, uvažované granty však zatím nebyly získány.
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2.7 Priorita 7 – SPOLUPRÁCE FEK - 2016
P7 – SPOLUPRÁCE FEK - 2016: spolupráce s ekonomickými fakultami veřejných
vysokých škol v ČR a kooperace se zahraničními školami podobného zaměření.
Vazba na strategický cíl 5, 6 a 7.
Cílová hodnota:
Globální cíl nebyl stanoven. Jde o dlouhodobý úkol.
Dosažená hodnota:
1. Pokračující realizace společného projektu s Marquette University (s novými garanty
ze strany MU).
2. Zpracovány návrhy projektů ve spolupráci s EF JČU, EF TUL, FES UPce.
3. Zastoupení FEK ve VR na 7 ekonomicky zaměřených fakultách v ČR a SR.
4. Zorganizování konference Trendy v podnikání s řadou účastníků z ekonomicky
zaměřených fakult v ČR a SR.
Zhodnocení stavu:
FEK se snaží nadále rozvíjet spolupráci s řadou ekonomických fakult v ČR a SR. S dalšími
osmi fakultami se podílí na vydávání nejvýše impaktovaného vědeckého časopisu v oblasti
společenských věd v ČR a SR. Společně připravila projekt rozvoje DSP v rámci OP VVV
s fakultami z univerzit v Liberci, Českých Budějovicích a Pardubicích. Pro inovaci
reakreditovaného DSP byly použity zkušenosti z ekonomických fakult z Liberce, Českých
Budějovic, z VŠE Praha a i z ESF MUNI prostřednictvím členů OR a dalších expertů.
Výrazně se rozšířilo zastoupení FEK ve VR na partnerských ekonomických fakultách, což
může pomoci při přípravě habilitačních řízení pracovníků FEK. Řada společných aktivit je
dále rozvíjena na úrovni kateder a jejich jednotlivých členů.
Závěr:
Průběžně plněno.

2.8 Priorita 8 – INTERNACIONALIZACE VÝUKY FEK - 2016
P8 – INTERNACIONALIZACE VÝUKY FEK - 2016: rozvoj internacionálního
charakteru studia s využitím projektu Erasmus+ a další bilaterální kooperace a podpora
stáže studentů i prostřednictvím programu Inter.
Vazba na strategický cíl 7 a 8.
Cílová hodnota:
1. Realizace projektu Erasmus+ a Inter pro studentské i učitelské mobility.
2. Uskutečněná propagace zahraničních mobilit prostřednictvím hromadných akcí i
sociálních sítí napojených na kanál YouTube.
Dosažená hodnota:
1. Počet vyjíždějících i přijíždějících studentů v projektech Erasmus+ a Inter je přibližně
na stejné úrovni jako v minulém roce.
2. Je realizován Erasmus Day, vznikly nové spoty umístěné na YouTube.
Zhodnocení stavu:
Podporu mobilit i zajišťování propagace těchto aktivit na FEK zajišťuje Středisko
mezinárodních aktivit (SMA). FEK má zájem o zvýšení počtu vyjíždějících i přijíždějících
studentů v rámci nejrůznějších programů. Do praktické realizace vstoupily dva v loňském
roce připravené předměty kreditově pokrývající zahraniční pracovní stáže studentů. Dvěma
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studentkám FEK bylo uděleno stipendium na podporu jejich účasti ve společném DoubleDegree programu s německou Hochschule Hof. Počet studentů FEK, kteří se účastní
společného Double Degree programu, se od září 2016 zvýšil ze 3 na 5, tím bylo dosaženo
maximálního počtu studentů, kteří se mohou programu Double-Degree v jednom
akademickém roce zúčastnit.
Závěr:
Průběžně plněno.

2.9 Priorita 9 – TŘETÍ ROLE FEK - 2016
P9 – TŘETÍ ROLE FEK - 2016: fakulta je aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání
Vazba na strategický cíl 9.
Cílová hodnota:
1. Realizace programů CŽV s kladným hospodářským výsledkem.
2. Realizace programů U3V v Chebu a v Aši.
Dosažená hodnota:
1. Lze předpokládat kladný výsledek hospodaření Centra celoživotního vzdělávání
(CECEV) za rok 2016.
2. Probíhá realizace U3V v Chebu i v Aši.
Zhodnocení stavu:
Na středisku CECEV došlo k úpravě zařazování předmětů dle požadavků ZČU. Pracoviště
pozoruje pokles zájemců o studium v rámci akreditovaných programů CŽV, nicméně i přes
dodržení plateb zajišťujícím katedrám lze předpokládat kladný výsledek hospodaření
CECEV.
S ohledem na reorganizaci univerzitního pracoviště ÚCV došlo v roce 2016 k omezení
financování U3V ze strany univerzity. Částečně je to nahrazeno příspěvky z rozpočtů měst
Chebu a Aše, nicméně záležitost je nutné řešit na úrovni ZČU.
Závěr:
Průběžně plněno.

2.10 Priorita 10 – FINANCOVÁNÍ FEK - 2016
P10 – FINANCOVÁNÍ FEK - 2016: fakulta financuje své potřeby z portfoliových zdrojů
Vazba na strategický cíl 1 - 10.
Cílová hodnota:
1. Nezáporný výsledek hospodaření za rok 2016.
2. Nárůst prostředků institucionální podpory VaV oproti roku 2015.
3. Nárůst prostředků pro specifický výzkum oproti roku 2015.
4. Nárůst prostředků z externích grantů základního, aplikovaného i smluvního výzkumu
oproti roku 2015.
5. Udržení prostředků vzdělávací dotace.
Dosažená hodnota:
1. Předpokládaný mírně kladný výsledek hospodaření za rok 2016.
2. Navýšení prostředků institucionální podpory o cca 870 tis. Kč.
3. Pokles prostředků pro specifický výzkum o cca 41 tis. Kč.
4. Nárůst prostředků z externích grantů VaV o cca 492 tis. Kč.
5. Navýšení prostředků vzdělávací dotace o cca 1 188 tis. Kč.
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Zhodnocení stavu:
Meziroční porovnání finančních zdrojů FEK podle hlavních skupin příjmů:
Rok
11** - vzděl.činnost, rozvoj. programy
13** - institucionální podpora VaVaI
14** - vlastní příjmy
15**, 16**, 1710 - projekty, dary
901* - doplňková činnost
Celkem

2015
31 845 985
5 336 871
8 493 233
6 563 894
408 297
52 648 280

2016
31 252 968
6 169 824
5 252 489
3 097 278
664 914
46 437 473

Je zřejmé, že převážným zdrojem financování činností fakulty zůstává základní dotace na
vzdělávání, jejíž podíl na celkových zdrojích fakulty v roce 2016 činí 67 % (oproti 61 %
v roce 2015). Pokles zdrojů je patrný především v kategorii vlastních příjmů (nižší počet
účastníků CŽV) a projektů, kde se výrazně projevilo ukončení realizace projektů OP VK a
nezahájení realizace projektů OP VVV. Došlo k mírnému zvýšení objemu doplňkové
činnosti, například i díky dvěma řešeným inovačním voucherům v Karlovarském kraji.
Závěr:
Cíl je částečně plněn.
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3 PRIORITY PRO ROK 2017 S VÝHLEDY PRO DALŠÍ
OBDOBÍ
3.1 FEK jako součást ZČU
Cíl 2020: Fakulta ekonomická je v roce 2020 jednou ze samostatných fakult
Západočeské univerzity v Plzni a svoji činnost opírá o ZČU.
P1 – SOUČÁST ZČU – 2017: fakulta je jednou ze samostatných fakult Západočeské
univerzity v Plzni a svoji činnost opírá o ZČU
Vazba na strategický cíl 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Zapojení do hodnocení kvality na ZČU v rámci vybraných pracovních skupin (min.
2 osoby zapojené v celouniverzitní pracovní skupině).
 Nastavení systému hodnocení kvality ZČU v podmínkách FEK.
 Příprava podmínek pro vnitřní evaluaci FEK.
 Úprava předpisů FEK ve vazbě na předpisy ZČU dle podmínek nového VŠ zákona
(všechny relevantní předpisy FEK).
Metody:
V rámci vybraných pracovních skupin se budou pracovníci FEK podílet na systému
hodnocení kvality ZČU jako celku (např. skupiny zaměřené na personální řízení nebo kvalitu
v oblasti VaV).
Dle pokynů ZČU se vybraní pracovníci zapojí do vnitřního hodnocení kvality ZČU.
Budou postupně připravovány podmínky pro zavedení vnitřního hodnocení kvality, příp.
vytvoření fakultní komise pro toto hodnocení.
Průběžně budou upravovány jednotlivé předpisy FEK dle podmínek nového VŠ zákona ve
vazbě na harmonogram a relevantní předpisy ZČU.
Zodpovědnost:
Děkan ve spolupráci s tajemnicí a proděkankou pro studijní záležitosti.
Indikátory:
• Počet osob zapojených do pracovních skupin ZČU.
• Existující pravidla hodnocení kvality ZČU v podmínkách FEK.
• Upravené předpisy FEK dle nového VŠ zákona.
Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
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3.2 FEK a uchazeči o studium
Cíl 2020: Fakulta ekonomická je v roce 2020 atraktivní školou pro studenty SŠ
ucházející se o bakalářské studium a je fakultou, kde v navazujícím magisterském
studiu budou studovat pouze nadprůměrní absolventi bakalářského studia.
P2 – UCHAZEČI – 2017: prokázání dostatečného zájmu o studium ze strany uchazečů
naplněním směrných čísel pro akad. rok 2017/2018
Vazba na strategický cíl 2 i 3.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Vyhodnocení úpravy podmínek přijímacího řízení pro rok 2016/17 s ohledem na
stanovení podmínek pro další akademický rok 2017/18.
 Systematická PR podpora pro zájemce o studium na bakalářském stupni studia
a příprava PR aktivit pro propagaci navazujícího a doktorského studia.
 Aktualizované webové stránky a informace na Facebooku.
 Dny otevřených dveří FEK (v obou místech studia – v Plzni a v Chebu).
 Realizace aktivit směřujících k naplňování očekávaných počtů studentů v Plzni a ke
zvýšení zájmu o studium v Chebu za účelem zvýšení počtu studentů ZČU v Chebu
(vč. spolupráce s jinými fakultami).
Metody:
Po uzavření přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 na bakalářském a navazujícím
stupni studia bude provedeno vyhodnocení upravených podmínek pro přijímací řízení, příp.
navržena jejich úprava pro další akademický rok.
Předpokládá se, že i v roce 2017 bude pokračovat kampaň pro uchazeče o bakalářské studium,
která byla zahájena v roce 2016. Bude rovněž připraven plán PR aktivit pro propagaci
navazujícího a doktorského studia mezi studenty FEK ZČU i navenek.
Na základě plánu uvedené kampaně dojde k aktualizaci propagačních materiálů, webových
stránek FEK a informací na Facebooku.
Dle harmonogramu budou v lednu 2017 realizovány Dny otevřených dveří v Plzni a v Chebu.
Pro zvýšení počtu studentů ZČU v Chebu budou kromě PR kampaně studijních oborů FEK
nabízených v Chebu probíhat jednání se zástupci vybraných fakult ZČU, které budou mít
zájem nabízet své studijní obory v Chebu v prezenční nebo kombinované formě studia.
Zodpovědnost:
Proděkanka pro studijní záležitosti a proděkan pro vnější vztahy ve spolupráci s děkanem.
Indikátory:
• Aktualizované propagační materiály, webové stránky FEK a informace na Facebooku.
• Realizované Dny otevřených dveří FEK.
• Počty zapsaných studentů FEK po oborech.
• Počty zapsaných studentů na jednotlivých oborech v Chebu.
• Počet realizovaných aktivit dle zpracovaného plánu PR.
Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
Dílčí milníky:
o 31. 1. 2017 – kontrola průběhu Dnů otevřených dveří.
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o 31. 1. 2017 – aktualizované webové stránky a informace na FB pro přijímací řízení
v akademickém roce 2017/18.
o 31. 10. 2017 – kontrola zapsaných studentů po oborech vč. počtu studentů v Chebu.

3.3 FEK a inovace studia
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 provádí výuku v bakalářském, navazujícím i
doktorském stupni studia, v prezenční i kombinované formě a při inovaci studia
implementuje novou legislativu i požadavky podnikové praxe.
P3 – INOVACE STUDIA – 2017: inovace obsahů předmětů pro akad. rok 2017/2018
a jejich úprava dle metodiky Q-RAM
Vazba na strategický cíl 3 a 4.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Postupná úprava předmětů a studijních plánů dle metodiky Q-RAM (min. 50 %
předmětů a studijních programů FEK bude do konce roku 2017 upraveno dle
metodiky Q-RAM).
 Příprava vnitřního hodnocení kvality studijních programů pro postupné naplňování
kritérií pro institucionální akreditaci oblasti vzdělávání (ve vazbě na hodnocení kvality
ZČU).
 Příprava a realizace projektů Vnitřní soutěže ZČU (min. 3 projekty).
Metody:
Jednotlivé studijní plány a předměty budou upravovány dle pravidel metodiky Q-RAM tak,
aby byla min. polovina předmětů a studijních plánů dle této metodiky aktualizována na konci
roku 2017 (po oborech ERG a MOČ následuje obor SPŘ, příp. další v roce 2017).
S ohledem na postup na ZČU bude docházet k přípravě vnitřního hodnocení kvality studijních
programů pro naplňování kritérií pro institucionální akreditaci.
Bude pokračovat motivace studentů pro účast na hodnocení předmětů v rámci EVA. Podobně
bude i nadále požadována reakce kateder na studentské hodnocení.
V lednu 2017 budou připraveny min. 3 projekty Vnitřní soutěže ZČU, které se zaměří na
inovaci vybraných předmětů, podporu zapojení odborníků z praxe do výuky, příp. tvorbu a
inovaci předmětů pro nově akreditovaný DSP.
Zodpovědnost:
Proděkanka pro studijní záležitosti (Q-RAM, hodnocení kvality) a proděkan pro projektovou
činnost a rozvoj (Vnitřní soutěž ZČU).
Indikátory:
• Procento předmětů a studijních plánů FEK upravených dle metodiky Q-RAM.
• Procento studentů, kteří vyplní hodnocení předmětů v systému EVA.
• Počet projektů Vnitřní soutěže FEK na ZČU vč. objemu získaných prostředků.
Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
Dílčí milníky:
o 31. 3. 2017 – přehled projektů Vnitřní soutěže ZČU schválených k realizaci.
o duben a říjen 2017 – kontrola výstupů v systému EVA.
o 30. 9. 2017 – kontrola plnění projektů Vnitřní soutěže ZČU.
o 30. 11. 2017 – přehled předmětů a studijních plánů dle metodiky Q-RAM.
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3.4 FEK a rozvoj klíčových oborů studia
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 prioritně zabezpečuje a rozvíjí studijní
programy Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika pro
bakalářský a navazující stupeň studia a specificky rozvíjí i studijní program Geografie.
P4 – ROZVOJ OBORU STUDIA – 2017: zabezpečuje a rozvíjí studijní programy,
připravuje akreditaci nových navazujících programů a posiluje svůj akreditační
potenciál
Vazba na strategický cíl 3 a 4.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Příprava materiálů pro akreditaci nových navazujících studijních programů dle
pravidel Rady pro vnitřní hodnocení ZČU a NAÚ vč. zajištění kvalifikovaných
pracovníků pro jejich realizaci (termín podání žádosti o akreditaci v roce 2018).
 Posílení kateder o habilitované pracovníky z interních i externích zdrojů (předpoklad
zahájení 2 až 3 habilitačních řízení).
Metody:
Materiály pro akreditaci nových studijních programů budou upraveny dle připomínek
Akreditační komise a aktuálně platných pravidel Národního akreditačního úřadu a Rady pro
vnitřní hodnocení ZČU. Z tohoto důvodu budou sledovány podmínky zveřejňované Národním
akreditačním úřadem.
Pracovníkům připravujících se na habilitační řízení bude poskytována potřebná podpora ve
vybraných oblastech s ohledem na úspěšné zahájení jejich habilitačního řízení.
Vzhledem k potřebě posílení kateder o habilitované pracovníky budou dle aktuálních
podmínek vypsána výběrová řízení na pozici docent/profesor na vybraných katedrách.
Zodpovědnost:
Děkan ve spolupráci s proděkankou pro studijní záležitosti, garanty SP a vedoucími kateder.
Indikátory:
• Připravené materiály pro akreditaci nových navazujících magisterských SP
respektující připomínky Akreditační komise k zamítnutým akreditacím FEK v roce
2016.
• Počet zahájených habilitačních řízení akademických pracovníků FEK v roce 2017.
• Počet nově přijatých docentů/profesorů v roce 2017.
Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.

3.5 FEK a rozvoj DSP
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 je fakultou, kde vědecká činnost je spojena
zejména s doktorským studijním oborem Podniková ekonomika a management, jehož
absolventi jsou úspěšní jak na akademické půdě, tak i v ekonomické praxi.
P5 – ROZVOJ DSP – 2017: je zahájena výuka v nově akreditovaném DSP Ekonomika a
management v rámci kreditního systému a studenti se zapojují do vytvořených týmů
VaV
Vazba na strategický cíl 4 a 5.
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Specifikace cílů pro rok 2017:
 Vyhlášení přijímacího řízení a zahájení výuky v reakreditovaném DSP dle kreditního
systému pro akademický rok 2017/18.
 Příprava předmětů a studijních materiálů dle nové akreditace DSP v oboru Ekonomika
a management.
 Zapojení každého studenta DSP v prezenční formě studia do týmu VaV a/nebo
projektu SGS.
 Pravidelné hodnocení a kontrola publikačních a dalších výstupů studentů DSP dle
požadavků studijního plánu DSP a vnitřních norem FEK.
 Úprava systému finanční podpory prezenčních studentů DSP.
Metody:
Do konce ledna 2017 bude vyhlášeno přijímací řízení pro nově akreditovaný DSP Ekonomika
a management, ve kterém bude zahájen výuka v září 2017.
Pro nově akreditovaný DSP budou do září 2017 upraveny, resp. nově vytvořeny obsahy
předmětů tak, aby korespondovaly se zaměřením oboru a s požadavky kreditního systému.
Studenti prezenční formy DSP budou zapojeni do vybraných týmů VaV dle jejich zaměření,
příp. do nově připravených projektů SGS.
V průběhu roku 2017 bude probíhat pravidelná kontrola publikačních a dalších výstupů
studentů DSP dle požadavků studijního plánu DSP a vnitřních norem FEK, a to ve vazbě na
zasedání Oborové rady na jaře a na podzim vč. hodnocení studentů po ukončení
akademického roku 2016/17 dle odevzdaných výročních hodnocení studentů.
Bude analyzována stávající výše finanční podpory prezenčních studentů DSP. Na základě této
analýzy bude upraven systém této podpory s ohledem na získání dostatečného počtu nových
doktorandů v této formě studia v budoucích letech.
Zodpovědnost:
Děkan ve spolupráci s předsedkyní Oborové rady DSP.
Indikátory:
• Počet nových doktorandů.
• Připravené předměty nového DSP ve STAGu a materiály na webových stránkách
FEK.
• Publikační výstupy studentů DSP v OBD.
• Výroční hodnocení studentů DSP.
• Počet studentů DSP zapojených do VaV týmů a projektů SGS.
Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
Dílčí milníky:
o 31. 1. 2017 – vyhlášení přijímacího řízení DSP.
o 10. 9. 2017 – kontrola upravených a nově vytvořených předmětů DSP ve STAGu.
o 15. 9. 2017 – kontrola aktivit studentů DSP dle výročního hodnocení.
o 30. 9. 2017 – přehled nově zapsaných studentů DSP.
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3.6 FEK a orientace výzkumu
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 je fakultou s významnou orientací výzkumu
na ekonomická témata Evropské unie a specificky země Visegradu.
P6 – ORIENTACE VÝZKUMU – 2017: dochází k rozvoji týmů VaV a jsou
připravovány vědecké projekty v rámci vhodných grantových schémat
Vazba na strategický cíl 5 a 6.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Tvorba a rozvoj týmů v oblasti VaV dle odborného zaměření jejich členů.
 Úprava koncepce SGS na FEK s ohledem na rozvoj týmů v oblasti VaV.
 Příprava a realizace národních a mezinárodních projektů VaV v rámci vhodných
grantových schémat.
 Vytvoření nabídky FEK v oblasti smluvního výzkumu pro zájemce z podnikatelské
sféry, veřejného sektoru a nevládních neziskových organizací.
 Vydávání časopisu Trendy v podnikání a spolupráce na vydávání časopisu E+M.
Metody:
V roce 2017 bude upřesněno složení a odborné zaměření jednotlivých týmů VaV. Pod
vedením koordinátorů budou v rámci týmů realizovány výzkumné a další aktivity, které
budou pracovníky a studenty DSP promítnuty do výstupů (především publikací zařazených do
databáze RIV).
Pro podporu činnosti vytvořených týmů VaV bude upravena koncepce SGS na FEK. Příprava
nových projektů SGS (realizovaných od roku 2017) bude zohledňovat odborné zaměření a
složení jednotlivých týmů VaV.
Akademičtí pracovníci FEK (především ve vazbě na týmy VaV) budou za podpory SPA
průběžně připravovat národní a mezinárodní projekty VaV v rámci vhodných grantových
schémat s ohledem na aktuálně vypsané výzvy.
Do poloviny roku 2017 bude ve spolupráci s vedoucími kateder vytvořena nabídka FEK pro
smluvní výzkum. Tato nabídka bude následně zveřejněna na webových stránkách FEK, příp.
propagována dalším vhodným způsobem.
FEK vydá v roce 2017 dle redakčního plánu 4 čísla časopisu Trendy v podnikání. Bude se
rovněž podílet na vydávání časopisu E+M jako dosud.
Zodpovědnost:
Děkan ve spolupráci s proděkanem pro projektovou činnost a rozvoj a šéfredaktorem TvP.
Indikátory:
• Fungující týmy dle pravidel v oblasti hodnocení VaV na ZČU.
• Počet publikací RIV, zejména Jimp a Jsc (s důrazem na snahu o získání publikací v Q1,
popř. Q2).
• Počet konkrétních aktivit jednotlivých týmů na FEK (mimo publikace – např.
workshopy).
• Podané projekty VaV v rámci vhodných grantových schémat (národních
i mezinárodních).
• Vytvořená nabídka FEK pro smluvní výzkum.
• Vydaná čísla časopisu Trendy v podnikání.
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Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
Dílčí milníky:
o 25. 1. 2017 – kontrola zpracovaných návrhů projektů SGS.
o 15. 6. 2017 / 15. 9. 2017 / 15. 11. 2017 – kontrola publikací a dalších záznamů
v OBD.
o 30. 6. 2017 – kontrola a zveřejnění nabídky FEK pro smluvní výzkum.

3.7 FEK a spolupráce s institucemi v ČR a v zahraničí („třetí role“)
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 je otevřená pro aktivní spolupráci zejména
s ekonomickými fakultami veřejných vysokých škol v ČR a kooperuje se zahraničními
školami podobného zaměření.
P7 – SPOLUPRÁCE FEK – 2016: fakulta rozvíjí spolupráci s aplikační sférou
z hlediska podpory výuky i dalších oblastí vč. zlepšení propagace.
Vazba na strategický cíl 5, 6 a 7.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Realizace přednášek odborníků z praxe v rámci jednotlivých předmětů i mimo ně.
 Realizace interaktivních workshopů – spolupráce s praxí i napříč ZČU.
 Zajištění udržitelnosti projektů UNIPRANET a SYPROM.
 Zlepšení propagace možností spolupráce FEK za účelem navázání kontaktů a rozvoje
spolupráce – úprava webových stránek.
 Rozvoj spolupráce s firmami (ve vazbě na uplatnění absolventů a nábor nových
uchazečů o studium).
Metody:
V průběhu letního semestru 2016/17, resp. zimního semestru 2017/18 budou realizovány
přednášky odborníků z praxe především v rámci vybraných předmětů. Pro podporu těchto
přednášek bude připraven projekt Vnitřní soutěže ZČU.
Dle možností a aktuálních potřeb budou realizovány interaktivní workshopy pro studenty
i zaměstnance ve spolupráci s praxí, příp. jinými pracovišti ZČU.
Dle harmonogramu budou zpracovány a odeslány monitorovací zprávy o udržitelnosti
projektů UNIPRANET a SYPROM. V průběhu roku budou dle plánu udržitelnosti
realizovány jednotlivé aktivity ve spolupráci s partnery, aby byla tato udržitelnost zajištěna.
Budou prozkoumány možnosti zlepšení propagace FEK v oblasti nabídky spolupráce za
účelem navázání kontaktů a rozvoje spolupráce s podnikatelským i veřejným sektorem. Na
základě návrhu budou upraveny webové stránky FEK.
Pracovníci fakulty budou pod koordinací proděkana pro vnější vztahy navazovat a rozvíjet
spolupráci s firmami, a to především ve vazbě na rozvoj jednotlivých studijních programů.
Zodpovědnost:
Proděkan pro projektovou činnost a rozvoj a proděkan pro vnější vztahy.
Indikátory:
• Počet realizovaných přednášek odborníků z praxe.
• Počet realizovaných interaktivních workshopů.
• Předané monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu UNIPRANET a SYPROM.,
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•
•

Upravené webové stránky FEK.
Počet klíčových partnerů FEK – významných externích subjektů (firem) navázaných
na jednotlivé studijní programy.

Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
Dílčí milníky:
o 31. 5. 2017 / 20. 12. 2017 – zpracování přehledu přednášek odborníků z praxe a
interaktivních workshopů v LS 2016/17, resp. ZS 2017/18.
o 30. 7. 2017 / 30. 10. 2017 – zpracované a předané zprávy o udržitelnosti projektů
UNIPRANET / SYPROM na MŠMT.

3.8 FEK a internacionalizace výuky
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 úspěšně rozvíjí internacionální charakter
studia s využitím projektu Erasmus+ a další bilaterální kooperace a podporuje stáže
studentů i prostřednictvím programu Inter.
P8 – INTERNACIONALIZACE VÝUKY FEK – 2017: rozvoj internacionálního
charakteru studia s využitím projektu Erasmus+ a další bilaterální kooperace a podpora
stáže studentů i prostřednictvím programu Inter.
Vazba na strategický cíl 7 a 8.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Propagace nabídky a možností studia v zahraničí mezi studenty FEK vč. realizace
Erasmus Day.
 Realizace semestrálního kurzu s Marquette University.
 Realizace programu Double-Degree ve spolupráci s Hochschule Hof (min. 1 nový
účastník programu Double-Degree z FEK).
 Konsolidace nabídky předmětů v cizím jazyce pro přijíždějící studenty ve vazbě na
studijní plány prezenčního studia.
 Důsledná propagace a podpora výjezdů studentů DSP v prezenční formě studia včetně
navázání kontaktů a dohodnutí podmínek pro realizaci dlouhodobých mobilit.
 Udržování, příp. rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami v zahraničí.
 Nastavení podmínek pro zahraniční výjezdy/stáže akademických pracovníků na FEK
a zajištění zdrojů na jejich realizaci.
Metody:
V roce 2017 budou mezi studenty FEK propagovány možnosti studia v zahraničí včetně
programu Double-Degree za účelem udržení, příp. zvýšení počtu vyjíždějících studentů. Bude
realizován již tradiční Erasmus Day.
Na jaře 2017 proběhne další ročník společného semestrálního kurzu s Marquette University.
Bude konsolidována nabídka předmětů v cizím jazyce pro přijíždějící studenty ve vazbě na
studijní plány pro studenty prezenčního studia za účelem využití synergického efektu
a podpory týmové spolupráce mezi českými a zahraničními studenty.
Pro zvýšení kompetencí studentů DSP v prezenční formě studia a podpory plnění jejich
povinností v souladu s podmínkami kreditního systému budou propagovány a podporovány
dlouhodobé mobility těchto studentů. Za tímto účelem budou ze strany fakulty podporovány
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aktivity směřující k navázání kontaktů a rozvoji spolupráce s vhodnými zahraničními
institucemi.
Pro rozvoj mezinárodní spolupráce z hlediska mobilit i přípravy, příp. realizace společných
projektů budou nastaveny podmínky pro zahraniční výjezdy/stáže akademických pracovníků
FEK vč. zajištění potřebných zdrojů (se zaměřením na krátkodobé stáže).
Zodpovědnost:
Proděkan pro vnější vztahy ve spolupráci s děkanem.
Indikátory:
• Počet vyjíždějících / přijíždějících studentů na FEK na mobilitách delších než 30 dnů
resp. celkový počet studentodnů na těchto mobilitách.
• Počet studentů zapojených do programu Double-Degree.
• Realizace Erasmus Day.
• Počet studentů FEK na krátkodobých stážích.
• Počet nabízených předmětů v cizím jazyce.
• Počet studentů DSP na dlouhodobější stáži v zahraničí.
• Počet akademických pracovníků FEK na stáži v zahraničí.
Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
Dílčí milníky:
o 28. 2. 2017 / 31. 10. 2017 – počet přijíždějících zahraničních studentů na FEK.
o 31. 1. 2017 / 30. 9. 2017 – počet vyjíždějících studentů FEK.

3.9 FEK a celoživotní vzdělávání
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 je nadále aktivní v oblasti celoživotního
vzdělávání.
P9 – CŽV na FEK – 2017: fakulta je aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání
Vazba na strategický cíl 9.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Zachování počtu účastníků CŽV v programech dle § 60 Zákona o vysokých školách
na současné úrovni.
 Vývoj dvou komplexních programů CŽV (především pro studenty).
 Příprava komplexní nabídky kurzů pro podniky.
 Realizace U3V Cheb/Aš ve stávajícím rozsahu.
Metody:
Budou realizovány propagační aktivity z hlediska nabídky CŽV pro veřejnost s cílem
zachování počtu účastníků CŽV na současné úrovni.
Pro zvýšení atraktivity studia na FEK budou vytvořeny min. dva komplexní programy CŽV,
které poskytnou studentům konkurenční výhodu při uplatnění na trhu práce.
Bude zpracován reálný návrh komplexní nabídky kurzů, které budou akademičtí pracovníci
FEK schopni zajišťovat pro podniky, příp. další organizace (především v Plzeňském a
Karlovarském kraji).
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Realizace U3V v Chebu a v Aši bude vycházet ze stávajících pravidel a kurzy budou nabízeny
ve stejném rozsahu jako v letošním roce.
Zodpovědnost:
Vedoucí CECEV ve spolupráci s proděkankou pro studijní záležitosti.
Indikátory:
• Počet studentů v celoživotním vzdělávání v Chebu a v Plzni.
• Počet nových kurzů.
• Vytvořená komplexní nabídka kurzů pro podniky.
• Počet studentů U3V v Chebu a v Aši.
Kontrola:
Průběžná kontrola plnění indikátorů s ohledem na jednotlivé dílčí cíle a závěrečné zhodnocení
na konci roku.
Dílčí milníky:
o 28. 2. 2017 / 31. 10. 2017 – počet studentů CŽV a U3V

3.10 FEK a její financování
Cíl 2020: Fakulta ekonomická financuje své potřeby z portfoliových zdrojů.
P10 – FINANCOVÁNÍ FEK – 2017: fakulta financuje své potřeby z portfoliových
zdrojů.
Vazba na strategický cíl 1 - 10.
Specifikace cílů pro rok 2017:
 Vyhotovení, příp. úprava pravidel sestavování rozpočtů a průběžné kontroly čerpání
vč. důsledného provázání na motivační systém ve všech oblastech činnosti FEK.
 Příprava / zapojení se do přípravy rozvojových projektů FEK (v rámci ZČU).
 Navýšení dotačních zdrojů za činnosti v oblasti VaV včetně přípravy národních
a mezinárodních projektů.
 Příprava / realizace smluvního výzkumu a doplňkové činnosti.
 Využívání dalších zdrojů financování (např. dotace z jiných veřejných rozpočtů nebo
dary a účelové příspěvky firem).
Metody:
Na začátku roku 2017 dojde k úpravě metodiky rozpočtu, pokud to bude vyžadovat aktuálně
platný systém financování ze strany MŠMT, příp. nová metodika ZČU.
S ohledem na platnou metodiku rozpočtu a zdroje financování budou navržena interní
pravidla pro sestavování rozpočtů a průběžnou kontrolu jejich čerpání vč. vazby na motivační
systém ve všech oblastech činnosti FEK a zajištění financování pro další priority PRSZ FEK.
Na základě vypsaných výzev, které budou korespondovat se zaměřením FEK, budou
připraveny rozvojové projekty v rámci OP VVV, Erasmus+, přeshraniční spolupráce atd.
V rámci možností se bude FEK zapojovat do přípravy, příp. realizace rozvojových projektů
ZČU.
Akademičtí pracovníci FEK budou svými výstupy v oblasti VaV (především publikační
činnost) přispívat k navýšení dotačních zdrojů plynoucích z VaV vč. přípravy a realizace
národních a mezinárodních projektů VaV ve vazbě na vědecké týmy.
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Pracovníci FEK připraví, příp. budou realizovat v rámci svého zaměření a možností zakázky
smluvního výzkumu/doplňkové činnosti (vč. vzdělávacích aktivit pod záštitou CECEV).
FEK bude i nadále využívat další zdroje financování dle dostupných možností (např. dotace
z veřejných rozpočtů, dary).
Zodpovědnost:
Tajemnice ve spolupráci s děkanem a proděkanem pro projektovou činnost a rozvoj.
Indikátory:
• Upravená metodika financování v souladu se systémem financování ze strany MŠMT
a metodiku rozpočtu ZČU (v případě potřeby).
• Vytvořená pravidla pro sestavování rozpočtů a průběžnou kontrolu čerpání
• Počet financovaných studentů v programech FEK.
• Příjmy a výdaje CECEV.
• Objem institucionální podpory VaVaI a prostředků SGS.
• Objem prostředků z jednotlivých projektů.
• Objem smluvního výzkumu a dalších zakázek.
Kontrola:
Čtvrtletní kontrola plnění indikátorů s ohledem na rozpočet a výsledky hospodaření.
Kontrola přípravy projektů a zakázek smluvního výzkumu průběžně s ohledem na termíny
předkládání žádostí.
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