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Úvod
Předkládaný Plán realizace strategického záměru FEK ZČU na rok 2019 (dále jen PRSZ FEK
2019) 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 rok 2019 vychází ze současných změn v legislativě o stavu rozpracovanosti
vnitřních norem Západočeské univerzity. Cíle stanovené pro rok 2019 vychází
z předpokládaných trendů vývoje prostředí na ZČU a FEK a jsou vymezeny tak, aby mohly být
upraveny podle aktuálního vývoje prostředí a zároveň zásadním způsobem neovlivňovaly
naplnitelnost cílů Dlouhodobého záměru FEK.
V předkládaném PRSZ FEK 2019 je nejprve zhodnoceno plnění taktických priorit za rok 2018,
a to zejména ve vztahu k cílům Dlouhodobého záměru FEK do roku 2020. Kromě uvedení míry
naplnění jednotlivých indikátorů je věnován prostor zhodnocení stavu a závěrům vztaženým
k roku 2018.
Následuje rozvedení plánovaných priorit pro rok 2019, jejichž potřebnost je vymezena anotací.
Specifikované cíle jsou rozvedeny do měřitelných indikátorů a jsou uvedeny strategické
postupy a metodiky vedoucí k jejich naplnění. Každé prioritě je přidělena zodpovědnost za její
splnění a kontrolní mechanismy průběžného plnění priorit. Jsou vymezeny vazby na PRSZ ZČU
2019.
Plán realizace strategického záměru FEK ZČU na rok 2019 vychází ze základních priorit
Dlouhodobého záměru FEK do roku 2020:
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, 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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1. Zhodnocení průběhu implementace strategického záměru na
období 2016 – 2020 a plnění jeho realizace v roce 2018
Priorita 1 – P1 SOUČÁST ZČU – 18
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 - 2018: Fakulta ekonomická je v roce 2020 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 2018:





Nastavení systému hodnocení kvality ZČU v podmínkách FEK.
Příprava podmínek pro vnitřní evaluaci FEK.
Postupná implementace výstupů z pracovních skupin Personalistika na FEK.
Zapojení FEK do projektu HR Award a příprava podmínek pro jeho získání.

Indikátory:




Existující pravidla hodnocení kvality ZČU v podmínkách FEK.
Počet implementovaných výstupů z pracovních skupin Personalistika na FEK.
Připravené dílčí podmínky na získání HR Award.

Dosažené hodnoty:





Nastavení standardů hodnocení akademických pracovníků v IS HAP.
Vypracována směrnice Organizační řád FEK.
Realizace šetření spokojenosti zaměstnanců FEK, zapojení do focus group.
Rozpracována GAP analýza - současný stav a návrhy na zlepšení v souladu
s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání
výzkumných pracovníků.

Zhodnocení stavu:
Pracovníci FEK jsou zapojeni do evaluace kvality na ZČU v rámci jednotlivých pracovních
skupin. Implementace pravidel evaluace kvality na úrovni ZČU nebyla zatím dokončena.
Systém hodnocení kvality v podmínkách FEK bude tedy průběžně nastavován až v roce 2019.
V roce 2018 proběhla pilotáž systému HAP, na jejímž základě budou na konci roku nastaveny
standardy hodnocení akademických pracovníků v IS HAP.
Pracovníci FEK jsou zapojeni do pracovní skupiny Personalistika na ZČU. Výstupy z této
pracovní skupiny (např. popisy pracovních míst, kariérní řád) jsou na úrovni ZČU stále
zpracovávány a jejich implementace na úrovni FEK bude možná v roce 2019.
FEK se zapojila do projektu HR Award. V roce 2018 je zpracovávána analýza současného
stavu a návrhů na zlepšení dle ustanovení a požadavků Evropské charty pro výzkumné
pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Dokončení této analýzy
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se očekává na počátku roku 2019. Pracovníci FEK se zúčastnili dotazníkového šetření
zaměřeného na spokojenost zaměstnanců a své postoje a názory budou prezentovat
i v rámci focus group, která je plánována na listopad 2018.
V návaznosti na vnitřní předpisy dle nového VŠ zákona s platností od 1. 1. 2018, byla
zpracována směrnice Organizační řád FEK, který odráží aktuální stav fakulty a definuje
činnosti jednotlivých součástí FEK.
Závěr:
Cíle jsou plněny s ohledem na stav na ZČU.
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Priorita 2 – P2 UCHAZEČI – 18
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 - 2018: Prokázání dostatečného zájmu o studium ze strany uchazečů
naplněním směrných čísel pro akademický rok 2018/2019.
Vazba na strategický cíl: 2, 3
Specifikace cílů pro rok 2018:
 Příprava a realizace PR aktivit pro propagaci navazujícího a doktorského studia.
 Systematická PR podpora pro zájemce o studium na bakalářském stupni studia
včetně realizace Dnů otevřených dveří FEK v obou místech studia (v Plzni a v Chebu).
 Doplnění zpracovaného plánu PR kampaně ve vazbě na aktualizaci webových stránek
a informaci o dalších online zdrojích (Facebook, Google).
 Realizace aktivit směřujících k naplňování očekávaných počtů studentů v Plzni
a k růstu zájmu o studium v Chebu.
 Příprava projektu ESF/ERDF pro Karlovarský kraj (dle podmínek výzev OP VVV).
 Příprava podmínek přijímacího řízení pro nové studijní programy (v případě jejich
úspěšné akreditace).
Indikátory:





Aktualizované propagační materiály, webové stránky a další online zdroje.
Realizované Dny otevřených dveří FEK.
Počty zapsaných studentů FEK na oborech.
Počty zapsaných studentů na jednotlivých oborech v Chebu.

Dosažené hodnoty:





Nový leták propagující studium na FEK, aktualizace letáků k jednotlivým oborům,
připraveno propagační video.
PR kampaně – Google, Facebook, Youtube.
Dny otevřených dveří – Plzeň (23. 1. 2018), Cheb (26. 1. 2018).
K 31. 10. 2018 je na FEK zapsáno 1537 studentů, z toho v bakalářských studijních
programech 1168 studentů a v navazujících studijních programech 328 studentů.
V doktorském studijním programu studuje 41 studentů.
o Počty studentů na oborech bakalářských studijních programů:
ERG – 139
IM – 29
MOČ – 371
SPŘ – 192
PEM – 437
o Počty studentů na oborech navazujících magisterských studijních programů:
PEM – 246
IM – 4
SPŘ – 78
o Počty studentů na oborech doktorského studijního programu:
EM – 20
PEM – 21
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Počet studentů s místem studia Cheb k 31. 10. 2018 - 147 studentů: PEM - 94 z toho
47 v kombinované formě, MOČ - 53.

Zhodnocení stavu:
V průběhu roku 2018 byly aktualizovány propagační letáky jednotlivých studijních oborů,
zároveň byly vydány i nové informační letáky, které přinášejí základní informace o studiu na
FEK. Byl natočen i videospot prezentující FEK.
Z důvodu, že tvorba webových stránek ZČU není zatím dokončena, nebyl vytvořen ani návrh
nových webových stránek FEK, které by měly svým vzhledem vycházet z připravovaných
stránek ZČU.
PR kampaň na Google, která byla realizována prvně v roce 2017, byla vyhodnocena jako
úspěšná a tento nástroj byl tedy využit pro propagaci i v roce 2018, a to před 1. i 2. kolem
přijímacího řízení.
Na konci roku 2018 proběhne setkání zástupců FEK s řediteli středních škol. Tato setkání jsou
plánována i pro rok 2019 a jejich cílem je navázání spolupráce za účelem získání kvalitních
uchazečů ze středních škol.
V lednu 2018 se uskutečnily Dny otevřených dveří v Plzni i v Chebu.
Počty zapsaných studentů do prvních ročníků jsou pro akademický rok 2018/2019 v souladu
se směrnými čísly. S ohledem na dlouhodobě klesající trend studentů nastupujících do
prvních ročníků studia v Chebu byly zahájeny analytické práce a dílčí kroky, které by měly
vést ke zvrácení negativního trendu. K naplnění tohoto cíle by měla přispět i nová vedoucí
CECEV, přijata od září 2018. Výstupy analýz budou v souladu s DZ ZČU použity k jednání
o společné strategii a dalšímu využití lokality Cheb.
Příprava projektu ESF/ERDF pro Karlovarský kraj nebyla na základě vyhodnocení podmínek
výzvy OP VVV realizována.
Příprava podmínek přijímacího řízení pro nové studijní programy nebyla z důvodu stále
probíhajícího akreditačního řízení v tomto roce zahájena.
Závěr:
Cíle byly naplněny částečně.

8

Priorita 3 – P3 INOVACE STUDIA – 18
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 - 2018: Inovace obsahů předmětů pro akademický rok 2017/2018,
snižování neúspěšnosti studia a úprava dle metodiky Q-RAM.
Vazba na strategický cíl: 3, 4
Specifikace cílů pro rok 2018:






Dokončení úpravy studijních plánů dle metodiky Q-RAM včetně profilu absolventa.
Realizace pilotních projektů FEK v rámci celouniverzitního projektu ESF.
Obnova vybavení PC učeben včetně aktualizace a doplnění softwaru.
Příprava a realizace projektů Vnitřní soutěže ZČU (min. 3 projekty).
Příprava vnitřního hodnocení kvality studijních programů FEK pro postupné
naplňování kritérií institucionální akreditace oblasti vzdělávání (ve vazbě na
hodnocení kvality ZČU).

Indikátory:







Procento studijních plánů FEK kompletně upravených podle metodiky Q - RAM.
Procento studentů, kteří vyplní hodnocení předmětů dle hodnocení kvality EVA i dle
výsledků učení podle Q – RAM.
Počet předmětů inovovaných v rámci pilotního projektu A2 na FEK.
Aktivity realizované v rámci pilotního projektu A7 na FEK pro snížení neúspěšnosti
studia.
Počet obnovených PC učeben.
Počet projektů vnitřní soutěže FEK na ZČU včetně objemu získaných prostředků.

Dosažené hodnoty:






Všechny aktuálně akreditované studijní programy na FEK na bakalářském
i navazujícím stupni studia mají předměty upravené dle metodiky Q – RAM.
20 % studentů vyplnilo hodnocení předmětů podle metodiky EVA, 7 % studentů dle
výsledků učení podle Q – RAM.
V rámci pilotního projektu A2 na FEK bylo v roce 2018 nově zapojeno do inovace
17 předmětů.
V roce 2018 byly dvě PC učebny vybaveny novým HW a SW.
V rámci vnitřní soutěže jsou řešeny 4 projekty v souhrnném objemu 400 000,- Kč.

Zhodnocení stavu:
Od června 2018 probíhá v rámci projektu ESF aktivita Implementace metodiky Q – RAM.
V období červen – září byly provedeny kontroly zpracování povinných předmětů
(84 předmětů na FEK) ve studijních programech.
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Ankety hodnocení kvality (hodnocení předmětů) se v akademickém roce 2017/2018
zúčastnilo 19,33 % studentů v ZS a 20,11 % v LS (FEK je nad průměrem ZČU). Pozitivně lze
hodnotit fakt, že v LS nedošlo k poklesu zájmu studentů o účast v tomto šetření tak, jak tomu
bylo v předchozích letech. V porovnání s předchozím akademickým rokem byla účast
studentů v ZS nižší, v LS naopak vyšší. Ankety dle výsledků učení se na FEK zúčastnilo v ZS
7,51 % studentů a v LS 6,49 %.
V roce 2018 bylo do projektu ESF (A2) zaměřeného na inovaci předmětů s využitím nových
forem a metod výuky zapojeno dalších 17 předmětů. V akademickém roce 2018/2019
pokračují také aktivity ke snižování neúspěšnosti studentů při absolvování předmětů, které
byly studenty pozitivně vnímány a kladně hodnoceny v anketě hodnocení kvality v ZS
2017/2018.
Plnění aktivity A7 probíhá na FEK podle plánu. Bylo realizováno dotazníkové šetření
v 1. ročníku bakalářského studia „Adaptace studujících“. V září proběhly jednodenní
adaptační kurzy pro studenty nastupující do 1. ročníků bakalářského studia v Plzni a v Chebu.
Uvedené adaptační kurzy jsou pilotními kurzy. Zkušenosti z nich se využijí při přípravě
adaptačních kurzů v rámci pokračující aktivity A7 v dalším roce.
V roce 2018 byl kompletně obnoven HW dvou PC učeben v celkovém objemu 2 mil. Kč.
Ve sledovaném období FEK realizovala 4 projekty vnitřní soutěže s celkovým objemem
400 tis. Kč.
Vnitřní hodnocení kvality studijních programů FEK v souvislosti s institucionální akreditací
bude prováděno dle pokynů prorektora pro studium (11P/2018, 12P/2018).
Závěr:
Cíle jsou plněny s ohledem na stav na ZČU.
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Priorita 4 – P4 ROZVOJ OBORU STUDIA – 18
Cíl 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 - 2018: Zabezpečení a rozvoj studijních programů, příprava
akreditací nových studijních programů a posílení akreditačního potenciálu.
Vazba na strategický cíl: 3, 4
Specifikace cílů pro rok 2018:
 Příprava akreditačních materiálů studijních programů, které navazují na obory
s akreditací končící na podzim 2019.
 Příprava akreditací nových navazujících magisterských studijních programů
Ekonomická a regionální geografie a Správa a rozvoj nemovitostí.
 Posílení kateder o habilitované pracovníky z interních i externích zdrojů (předpoklad
zahájení minimálně 1 habilitačního řízení a ukončení minimálně 1 habilitačního
řízení).
Indikátory:




Počet podaných akreditací studijních programů.
Počet zahájených a ukončených habilitačních řízení akademických pracovníků FEK.
Počet nově získaných docentů/profesorů v roce 2018.

Dosažené hodnoty:





V návaznost na platnosti akreditací studijních programů na FEK byly předloženy
k akreditaci na NAÚ dva studijní programy v bakalářském stupni studia a dva studijní
programy v navazujícím magisterském stupni studia.
V roce 2018 bylo úspěšně zahájeno a ukončeno jedno habilitační řízení.
V roce 2018 nastoupil do pracovního poměru (s úvazkem 1,0) jeden docent.

Zhodnocení stavu:
Na NAÚ byly podány žádosti o akreditace bakalářských studijních programů Marketingové
řízení a Projektové řízení a navazujících magisterských studijních programů Ekonomická
regionální geografie a Projektové a procesní řízení. Byly zpracovány anotace záměrů žádostí
k akreditaci bakalářského i navazujících magisterského studijního programu Podniková
ekonomika a management. Příprava studijního programu Správa a rozvoj nemovitostí je
koordinována s FAV.
V roce 2018 bylo úspěšně zahájeno a dokončeno 1 habilitační řízení interní pracovnice FEK
a nastoupil do pracovního poměru (s úvazkem 1,0) 1 docent s úspěšně završeným
jmenovacím řízením v oboru Podniková ekonomika a management.
Závěr:
Cíle jsou plněny.
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Priorita 5 – P5 ROZVOJ DSP – 18
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 - 2018: Je konsolidována výuka v nově akreditovaném DSP Ekonomika a
management v rámci kreditního systému a studenti se zapojují do projektů i vytvořených
týmů VaV.
Vazba na strategický cíl: 4, 5
Specifikace cílů pro rok 2018:
 Konsolidace výuky v novém DSP Ekonomika a management dle kreditního systému.
 Zapojení každého studenta DSP v prezenční formě do týmu VaV a/nebo do projektu
SGS, případně dalších realizovaných projektů týmu.
 Pravidelné hodnocení a kontrola publikačních a dalších výstupů studentů DSP dle
požadavků studijního plánu a vnitřních norem FEK.
 Úprava systému finanční podpory doktorandů v prezenční formě studia s ohledem na
plánované změny financování z MŠMT.
 Příprava projektu „doctoral school“ s partnerskými VŠ (podle možností výzev OP
VVV).
Indikátory:





Počet nových doktorandů.
Publikační výstupy studentů DSP v OBD.
Výroční hodnocení studentů DSP.
Počet studentů zapojených do VaV týmů a projektů SGS, případně dalších projektů.

Dosažené hodnoty:






Do studia DSP v akademickém roce 2018/2019 bylo přijato 10 nových doktorandů
(6 prezenčních, 4 kombinovaní).
Studenti DSP vykázali v roce 2018 celkem 20 publikačních výstupů, z toho 1 článek
Jimp a 2 články Jsc.
Výroční hodnocení studentů DSP byla projednána Oborovou radou FEK ZČU dne
25. 9. 2018. Pro neplnění studijních povinností oborová rada navrhla ukončit 12
studentům FEK studium.
Do výzkumných a dalších projektů na FEK je zapojeno celkem 27 studentů DSP.

Zhodnocení stavu:
DSP na FEK se v roce 2018 realizoval ve dvou studijních programech:
 V programu P6208, obor 6208V086 studuje k 31. 10. 2018 celkem 21 studentů.
V tomto programu proběhla na podnět NAÚ změna garanta.
 V programu P6208, obor 6208V007 studuje k 31. 10. 2018 celkem 20 studentů.
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V roce 2018 byla vydána Směrnice děkanky č. 1DS/2018 upravující organizaci studia v DSP
P6208, oboru 6208V007.
Výše stipendií studentů DSP na FEK byla upravena na základě Vyhlášky děkanky č. 6DV/2018,
která reflektuje navýšení přidělených prostředků z MŠMT na stipendia studentů DSP.
Publikační výstupy studentů DSP odpovídaly zaměření jejich disertačních prací. K posílení
efektivnosti publikačních aktivit doktorandů budou od listopadu 2018 pořádány na FEK
pravidelné workshopy s externím odborníkem.
Příprava projektu „doctoral school“ s partnerskými VŠ nebyla realizována z důvodu
nevypsání výzvy OP VVV.
Závěr:
Cíle jsou plněny.
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Priorita 6 – P6 ORIENTACE VÝZKUMU – 18
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 - 2018: Dochází k rozvoji týmů VaV a jsou připravovány
vědecké projekty v rámci vhodných grantových schémat.
Vazba na strategický cíl: 5, 6
Specifikace cílů pro rok 2018:
 Rozvoj týmů v oblasti VaV dle odborného zaměření jejich členů včetně vazby projektů
SGS na tyto týmy.
 Příprava a realizace národních a mezinárodních projektů VaV v rámci vhodných
grantových schémat.
 Vytvoření nabídky FEK v oblasti smluvního výzkumu pro zájemce z řad podnikatelské
sféry.
 Uspořádání mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání.
 Vydávání časopisu Trendy v podnikání a spolupráce na vydávání časopisu E+M.
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 Q1,
popř. Q2).
Počet konkrétních aktivit jednotlivých týmů na FEK (mimo publikace – např.
workshopy).
Počet podaných projektů VaV v rámci vhodných grantových schémat (národních
i mezinárodních).
Počet a finanční objem realizovaných projektů VaV na FEK.
Vytvořená nabídka FEK pro smluvní výzkum.
Realizovaná konference Trendy v podnikání.
Vydaná čísla časopisu Trendy v podnikání.

Dosažené hodnoty:







Na FEK byly v roce 2018 aktivní tři výzkumné týmy.
V roce 2018 bylo v OBD evidováno 61 publikací RIV, z toho 12 publikací Jimp
a 7 publikací JSC. Do konce roku 2018 budou evidovány další 2 publikace Jimp.
Výzkumné týmy uspořádaly v roce 2018 6 workshopů, 1 seminář.
V roce 2018 bylo podáno 15 projektů VaV (2 projekty GAČR, 7 projektů TAČR Éta,
2 projekty TAČR Zeta, 2 projekty/zakázky TAČR Beta, 1 mezinárodní projekt Visegrad
Fund, 1 projekt v programu GenderNet Plus).
V roce 2018 byly realizované 4 projekty VaV (1 projekt GAČR, 2 projekty TAČR Éta,
1 projekt/zakázka TAČR Beta) v celkovém objemu 4 mil. Kč.
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V roce 2018 byly na FEK realizovány 3 smluvní výzkumy.
Konference Trendy v podnikání byla uspořádána v listopadu 2018.
Celkově byla v roce 2018 vydaná 4 čísla časopisu Trendy v podnikání.

Zhodnocení stavu:
Výzkumné týmy zorganizovaly v průběhu roku 6 workshopů, 1 seminář (9. seminář
„Výpočtová ekonomie a finance“).
V roce 2018 došlo k navýšení počtu publikací RIV, zejména v kategorii Jimp.
Pro další plánovací období se bude klást důraz na obsahové vymezení publikací, které musí
korespondovat s profily studijních programů FEK.
V rámci vědecké a výzkumné činnosti FEK v roce 2018 vykázala 4 realizované výzkumné
projekty (GAČR, TAČR) a v budoucím období se uchází o 15 dalších vědeckých projektů.
Vzhledem ke kapacitním možnostem a celkovému potenciálu FEK je tento stav možno
hodnotit pozitivně.
Vytvoření nabídky FEK pro smluvní výzkum bylo přiděleno ke zpracování Středisku
projektových aktivit. Toto středisko bylo v průběhu roku 2018 personálně restrukturováno,
byl zde ustanoven nový vedoucí střediska, středisko redefinovalo svůj program aktivit.
Z důvodu toho došlo ke zpoždění vytvoření nabídky pro smluvní výzkum na FEK. Materiál se
v současné době připravuje a bude dokončen na začátku roku 2019.
6. ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání se uskutečnil 15. a 16.
listopadu 2018. V roce 2018 byla vydána 4 čísla časopisu Trendy v podnikání, 1 číslo bylo
řádné, 3 čísla jsou složena z příspěvků z výše zmíněné konference.
Závěr:
Stanovené cíle jsou plněny. V důsledku reorganizace střediska SPA došlo k posunu v přípravě
nabídky pro smluvní výzkum.
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Priorita 7 – P7 SPOLUPRÁCE – 18
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 - 2018: Fakulta rozvíjí spolupráci s aplikační sférou z hlediska
podpory výuky i dalších oblastí včetně zlepšení propagace.
Vazba na strategický cíl: 5, 6, 7
Specifikace cílů pro rok 2018:





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 s dosahem na
zvyšování zájmu o studium u nových uchazečů).
 Rozvoj aktivit pro absolventy FEK ve vazbě na Klub absolventů ZČU a další aktivity.
Indikátory:







Počet realizovaných přednášek odborníků z praxe.
Počet realizovaných interaktivních workshopů.
Předané monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů UNIPRANET a SYPROM.
Upravené webové stránky FEK.
Počet klíčových partnerů FEK – významných externích subjektů (firem) navázaných na
jednotlivé studijní programy.
Aktivity pro absolventy FEK.

Dosažené hodnoty:







Bylo realizováno 14 přednášek odborníků z praxe.
Byly realizovány 6 interaktivních workshopů.
Byly zpracovány monitorovací zprávy projektů UNIPRANET a SYPROM ve stanovených
termínech.
V roce 2018 nedošlo k významným úpravám webových stránek FEK.
FEK v roce 2018 komunikovala s 11 klíčovými partnery.
V roce 2018 bylo zorganizováno na FEK 1 setkání absolventů, na celouniverzitní
úrovni byla pořádána 1 akce Festival absolventů 2018.

Zhodnocení stavu:
V průběhu roku 2018 bylo smluvně ujednáno a realizováno 14 přednášek odborníků z praxe.
Tematicky tyto přednášky doplňovaly výuku ve vybraných předmětech, všechny obsahově
korespondovaly s profilem absolventa FEK a zaměřením FEK. Přednášek se celkově zúčastnilo
490 studentů.
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Bylo realizováno 6 interaktivních workshopů na půdě ZČU i mimo ni (např. na partnerských
univerzitách OTH Amberg – Weiden, JČU).
Zástupci Centra podnikání spolupracovali při realizaci Plzeňských business kotlů i v roce
2018.
Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů UNIPRANET a SYPROM byly zpracovány dle
harmonogramů.
Webové stránky FEK byly v roce 2018 upravovány pouze podle aktuálních operativních
potřeb fakulty. Nové webové stránky FEK budou připraveny v návaznosti a v souladu se
spuštěním nových webových ZČU v roce 2019.
FEK spolupracuje v návaznosti na studijní programy například s těmito klíčovými partnery:
Český statistický úřad, Diebold-Nixdorf, Moore Stephens, ICAEW, Deloitte, BDO, KPMG,
Společnost pro projektové řízení, Krajská hospodářská komora Karlovarského a Plzeňského
kraje, město Cheb, Magistrát města Plzně, Krajský úřad Plzeňského kraje.
Z aktivit zaměřených na absolventy FEK se v září 2018 v Chebu uskutečnila akce Setkání
absolventů a studentů Fakulty ekonomické ZČU k 50. Kýblu akademické krve, ZČU pořádala
Festival absolventů 2018.
Závěr:
Cíle jsou plněny.
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Priorita 8 – P8 INTERNACIONALIZACE VÝUKY – 18
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 úspěšně rozvíjí internacionální charakter studia
s využitím projektu Erasmus+ a další bilaterární kooperace a podporuje stáže studentů
i prostřednictvím programu Inter.
P8 – INTERNACIONALIZACE VÝUKY FEK - 2018: Rozvoj internacionálního charakteru studia
s využitím projektu Erasmus+ a další bilaterální kooperace a podpora stáží studentů
i prostřednictvím programu Inter.
Vazba na strategický cíl: 7, 8
Specifikace cílů pro rok 2018:
 Propagace nabídky a možnosti studia v zahraničí mezi studenty FEK včetně
kontaktních akcí.
 Realizace semestrálního kurzu s Marquette University.
 Realizace programu Double Degree ve spolupráci s Hochschule Hof (min. 1 nový
účastník programu z FEK) a analýza možností obdobného typu spolupráce s dalšími
školami (např. OTH).
 Propojení nabídky předmětů v cizím jazyce pro přijíždějící studenty ve vazbě na
připravované studijní plány.
 Důsledná propagace a podpora dalších výjezdů studentů DSP v prezenční formě
studia včetně navázání kontaktů a dohodnutí podmínek pro dlouhodobější realizaci
těchto mobilit.
 Udržování, resp. rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami v zahraničí.
 Nastavení podmínek pro zahraniční výjezdy/stáže akademických pracovníků na FEK
a zajištění zdrojů na jejich realizaci.
Indikátory:







Počet vyjíždějících/přijíždějících studentů na FEK na mobilitách delších než 30 dnů,
resp. celkový počet studentodnů na těchto mobilitách.
Počet studentů zapojených do programů Double Degree.
Počet studentů FEK na krátkodobých stážích.
Počet předmětů v cizím jazyce.
Počet studentů DSP na dlouhodobějších stážích v zahraničí.
Počet akademických pracovníků FEK na stážích v zahraničí.

Dosažené hodnoty:


Počet vyjíždějících studentů v roce 2018 bylo 32 (3842 studentodnů) a přijíždějících
52 (6952 studentodnů) v programech ERASMUS+ a INTER.



Příjezdová mobilita (studijní pobyt nad 30 dnů): 3 studenti - 1 v programu UNIGOU. (v rámci
spolupráce s The Institute of the Czech-Brazilian Academic Cooperation); 1 z univerzity
HAROKOPIO (Řecko) – stáž na KGE; 1 studentka DSP (Rusko)




Počet studentů v programu Double Degree s Hochschule Hof - 3.
Na krátkodobých stážích bylo 12 studentů.
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Počet nabízených předmětů v cizím jazyce na FEK je 30.
Na dlouhodobější stáž nad 30 dnů v roce 2018 vyjel 1 student DSP.
Na stáž v zahraničí vycestovalo v roce 2018 celkem 8 akademických pracovníků,
z toho 1 v rámci projektu Mobility 3.0 a 7 v rámci ERASMUS+.

Zhodnocení stavu:
V roce 2018 pokračovala propagace možností studia v zahraničí s cílem podpořit zájem
studentů. Oproti roku 2017 je v roce 2018 patrný pokles ze strany vyjíždějících studentů (v
roce 2017 vyjelo 36 studentů), ale nárůst ze strany přijíždějících studentů (v roce 2017 přijelo
46 studentů).
V roce 2018 byla prodloužena platnost smlouvy o Double Degree s Hochschule Hof. V tomto
roce se programu účastnili 3 studenti. Proběhla jednání o přípravách dalších Double Degree
programů s OTH Amberg – Weiden (Německo) a HAMK University (Finsko).
V roce 2018 byla zahájena spolupráce FEK s Shanghai Lixin University of Accounting and
Finance (Čína) a podepsáno Memorandum o porozumění, které má pětiletou platnost
a oficiálně rámuje rozjíždějící se spolupráci mezi oběma institucemi v oblasti studentské
i učitelské mobility.
Počet studentů na krátkodobých stážích (do 30 dnů) vzrostl na 12 studentů v porovnání
s rokem 2017, kdy se krátkodobých stáží zúčastnilo 10 studentů. Společného semestrálního
kurzu s Marquette University (USA) se v roce 2018 zúčastnilo 10 studentů FEK, 1 studentka
absolvovala 30denní INTER studijní výjezd do Číny a 1 student výjezd do USA.
Na dlouhodobější stáž (nad 30 dnů pobytu) vyjel v roce 2018 1 student DSP. Na půlroční
zahraniční stáž vycestoval v roce 2018 1 akademický pracovník (State University of California
San Bernardino, USA). Oproti roku 2017 je patrný pokles v učitelských mobilitách v rámci
programu ERASMUS+ (11 akademických pracovníků v roce 2017, 7 v roce 2018).
Počet předmětů aktivně nabízených v cizím jazyce je stejný jako v předchozím roce.
Závěr:
Cíle jsou plněny částečně.
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Priorita 9 – P9 CŽV – 18
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 je nadále aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání.
P9 – CŽV na FEK - 2018: Fakulta je aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání.
Vazba na strategický cíl: 9
Specifikace cílů pro rok 2018:
 Zachování počtu účastníků CŽV v programech dle § 60 Zákona o VŠ na současné
úrovni.
 Realizace U3V v Chebu/Aši ve stávajícím rozsahu po ujasnění podmínek financování
ze strany ZČU.
 Příprava komplexní nabídky kurzů pro podniky.
 Přesun a stabilizace činnosti CECEV nově začleněného do děkanátu FEK (pravidla
fungování).
 Spolupráce s oddělením CŽV ZČU na přípravě a realizaci kurzů pro zaměstnance
v rámci celouniverzitního projektu ESF.
Indikátory:





Počet studentů v celoživotním vzdělávání v Chebu a v Plzni.
Počet účastníků U3V v Chebu.
Počet nových kurzů.
Vytvořená komplexní nabídka kurzů pro podniky.

Dosažené hodnoty:



13 studentů CŽV v Chebu a 74 studentů CŽV v Plzni s kurzy na úrovni bakalářského
studia, 29 studentů CŽV s kurzy na úrovni navazujícího studia (Plzeň) v roce 2018.
440 účastníků U3V v Chebu a v Aši v roce 2017/18.

Zhodnocení stavu:
Počet účastníků v CŽV programech podle § 60 Zákona o VŠ zůstal na úrovni z minulých
období.
Počet účastníků U3V v Cheb a Aši se snížil o 20 %. Zápisy pro rok 2018/2019 ukázaly
opětovné mírné navýšení zájmu (přibližně o 10 %) v souvislosti s úpravou témat nabízených
kurzů.
V roce 2018 pokračovaly či byly reakreditovány stávající kurzy CŽV zaměřené především na
cílovou skupinu studentů. Od října 2018 je postupně připravována komplexní nabídka kurzů
pro podniky.
V důsledku reorganizace a změny vedoucího došlo k větší provázaností střediska CECEV
s celofakultní strategií.
Závěr:
Cíle jsou částečně plněny.
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Priorita 10 – P10 FINANCOVÁNÍ – 18
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 financuje své potřeby z portfoliových zdrojů.
P10 – FINANCOVÁNÍ FEK - 2018: Fakulta financuje své potřeby z portfoliových zdrojů.
Vazba na strategický cíl: 1 - 10
Specifikace cílů pro rok 2018:
 Vyhotovení, případně úprava pravidel pro sestavování rozpočtů a průběžné kontroly
čerpání včetně důsledného provázání na motivační systém ve všech oblastech
činností FEK.
 Rozšíření motivačního systému FEK a jeho modifikace podle nové metodiky
hodnocení VaV M17+.
 Příprava/zapojení se do přípravy a realizace rozvojových projektů FEK (v rámci ZČU).
 Čerpání prostředků z celouniverzitního projektu ESF.
 Příprava a zapojení do celouniverzitních projektů ERDF – nákup PC učeben.
 Navýšení dotačních zdrojů za činnosti v oblasti VaV včetně přípravy národních
a mezinárodních projektů.
 Příprava/realizace smluvního výzkumu a dalších zakázek doplňkové činnosti.
 Využívání dalších zdrojů financování (např. dotace z jiných veřejných rozpočtů nebo
dary a účelové příspěvky firem).
Indikátory:










Upravená metodika financování v souladu se systémem financování ze strany MŠMT
a metodika ZČU (v případě potřeby).
Vytvořená pravidla pro sestavování rozpočtů a průběžnou kontrolu čerpání.
Upravený motivační systém FEK.
Počet financovaných studentů v programech FEK.
Příjmy a výdaje CECEV.
Objem institucionální a účelové podpory VaVaI.
Objem prostředků z jednotlivých projektů (vč. čerpání prostředků pilotních projektů
ESF).
Inovace PC učeben.
Objem smluvního výzkumu a dalších zakázek.

Dosažené hodnoty:







Počet financovaných studentů k 31. 10. 2018 je 1582.
Hospodaření CECEV je vyrovnané, s celkovými výnosy přibližně 2,2 mil. Kč.
Celkový objem institucionální a účelové podpory činil v roce 2018 8,083 mil. Kč.
Objem prostředků z projektů včetně čerpání pilotních projektů ESF v roce 2018 činil
8,83 mil. Kč.
Byly obnoveny 2 PC učebny s objemem 2 mil Kč.
Objem smluvního výzkumu a dalších zakázek v roce 2018 činil 775 tis. Kč.
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Zhodnocení stavu:
Otázky aktualizace metodiky rozpočtu, rozpočtových pravidel a pravidel pro průběžnou
kontrolu čerpání rozpočtů a motivačního systému jsou pro FEK stále aktuální. Jejich
aktualizace vychází z případných změn metodiky financování ze strany MŠMT a ZČU.
Počet financovaných studentů v programech FEK činil 1582 (k 31. 10. 2018).
CECEV v roce 2018 hospodařil s vyrovnaným rozpočtem, kdy byly vykázány výnosy ve výši cca
2,2 mil Kč.
Objem institucionální podpory v roce 2018 činil 6,397 mil. Kč. Objem účelové podpory činil
1,686 mil Kč (projekty SGS + SVK na konferenci Trendy v podnikání).
Objem prostředků z projektů v roce 2018 sestával z těchto komponent: projekt GAČR - 784
tis. Kč; 2 projekty TAČR Éta – 2 473 tis. Kč; projekt/zakázka TAČR Beta - 743 tis. Kč; projekt
STUDYKOM – 1 200 tis. Kč – vč. spolufinancování; projekt ESF - pilotní projekty pro FEK - cca
1 700 tis. Kč; projekt "Nábyteček" (PC učebny) – 1 930 tis. Kč.
Byly obnoveny 2 PC učebny s celkovým objemem 2 mil Kč.
Objem smluvního výzkumu zahrnující vyúčtované a odhadované objemy za rok 2018
k současnosti - smluvní výzkum - činnost 9011 - cca 645 tis. Kč.
Metodika financování a pravidla pro sestavování rozpočtu nebyla v roce 2018 upravována
(nevznikla potřeba těchto úprav). Dílčí rozpočty pro aktivity podporované v rámci realizace
PRSZ (např. PR aktivity FEK) byly sestavovány ve spolupráci s tajemnicí FEK. Aktualizace
motivačního systému FEK nebyla v roce 2018 dokončena z důvodu probíhajících diskuzí
o financování výsledků na základě Metodiky 17+ a úpravě motivačního systému na úrovni
ZČU.
Závěr:
Cíle jsou plněny částečně. FEK vykazovala v celém období roku 2018 finanční stabilitu.
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2. Priority (taktické cíle) pro rok 2019
Priority PRSZ FEK pro rok 2019 vycházejí z Dlouhodobého záměru ZČU na období 2016 –
2020 ve smyslu aktualizací jeho realizačních plánů a ze strategických cílů FEK na období 2016
– 2020. Jednotlivé priority stanovené pro rok 2019 odrážejí současný stav vývoje prostředí,
respektují očekávané vývojové trendy, jakož i dosažené cílové stavy strategických priorit
k roku 2018.
Souhrn priorit (taktických cílů) FEK pro rok 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FEK jako součást ZČU (P1 – SOUČÁST ZČU – 19)
FEK a uchazeči o studium (P2 – UCHAZEČI – 19)
FEK a inovace studia (P3 – INOVACE STUDIA – 19)
FEK a rozvoj klíčových oborů studia (P4 – ROZVOJ OBORŮ STUDIA – 19)
FEK a rozvoj DSP (P5 – ROZVOJ DSP – 19)
FEK a orientace výzkumu (P6 – ORIENTACE VÝZKUMU – 19)
FEK a spolupráce s institucemi v ČR a v zahraničí („třetí role“) (P7 – SPOLUPRÁCE –
19)
8. FEK a internacionalizace výuky (P8 – INTERNACIONALIZACE- 19)
9. FEK a celoživotní vzdělávání (P9 – CŽV – 19)
10. FEK a její financování (P10 – FINANCOVÁNÍ – 19)
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Priorita 1 – P1 SOUČÁST ZČU – 19
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 - 2019: Fakulta ekonomická je v roce 2020 jednou ze samostatných
fakult Západočeské univerzity v Plzni a svoji činnost opírá o ZČU. Spolu s ostatními
součástmi se uchází o institucionální akreditaci studijních programů.
Vazba na strategický cíl: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10
Anotace obsahu:
FEK se jako nedílná součást ZČU bude v roce 2019 participovat na nosných programech
a projektech vyplývajících z realizace strategického směřování ZČU v období 2016 – 2020.
Specifikace cílů pro rok 2019:





Nastavení systému hodnocení kvality ZČU v podmínkách FEK.
Vytvoření podmínek a podkladů pro institucionální akreditaci.
Postupná implementace výstupů z pracovních skupin Personalistika na FEK.
Zapojení FEK do projektu HR Award a příprava podmínek pro jeho získání.

Klíčové indikátory:





Implementace pravidel hodnocení kvality na FEK v návaznosti na pravidla hodnocení
kvality na úrovni ZČU.
Zpracované podklady pro institucionální akreditaci ve zvolených oblastech
vzdělávání.
Počet implementovaných výstupů z pracovních skupin personalistika na FEK.
Připravené prostředí pro získání HR Award.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:



U30 – 19
U32 – 19

Metody vedoucí k dosažení cíle:
Pracovníci FEK budou nadále zapojeni do evaluace kvality na ZČU v rámci jednotlivých
pracovních skupin (Kvalita, Personalistika, HR Award). Systém hodnocení kvality
v podmínkách FEK bude průběžně nastavován v roce 2019 (nastavení HAP, systém
odměňování zaměstnanců, kariérní řád).
Na základě zpracovaných norem vycházejících z Pravidel systému zajišťování kvality (PSZK)
budou na FEK rozpracovány relevantní legislativní normy do prostředí FEK.
Bude vytvořena pracovní skupina pro přípravu podkladů k podání žádosti o institucionální
akreditaci. V případně potřeb budou vytvořeny pracovní komise.
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Zodpovědnost za plnění priority:
Děkanka, tajemnice FEK, proděkan pro strategii a rozvoj.
Kontrola plnění priority:
Průběžná kontrola plnění indikátorů bude na základě zpracovaných reportů od jmenovaných
vlastníků aktivity prováděna v rámci jednání Kolegií děkanky.

25

Priorita 2 – P2 UCHAZEČI – 19
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 - 2019: Prokázání dostatečného zájmu o studium ze strany uchazečů
naplněním směrných čísel pro akademický rok 2019/2020.
Vazba na strategický cíl: 2, 3
Anotace obsahu:
Prioritou fakulty je stát se první přirozenou volbou pro zájemce o ekonomické vzdělání
v Plzeňském a Karlovarském kraji a atraktivní volbou pro uchazeče z jiných krajů. FEK musí
proto svými aktivitami a především kvalitním PR pracovat na budování image a usilovat
o šíření svého dobrého jména jako poskytovatele kvalitního vysokoškolského vzdělání
s vysokou mírou uplatnitelnosti svých absolventů. Předpokladem pro realizaci kvalitní
vzdělávací činnosti jsou dobře motivovaní studenti s odpovídajícími předpoklady ke studiu.
Klíčovým faktorem je tedy získání dostatečného počtu kvalitních uchazečů o studium ze
středních škol. V nadcházejícím období se chce FEK prezentovat jako vzdělávací instituce
reagující na aktuální podněty praxe se silným akcentem na internacionalizaci a uplatnitelnost
studentů nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Specifikace cílů pro rok 2019:
 Příprava a realizace PR aktivit pro propagaci studia.
 Rozvoj programu spolupráce se středními školami především v Karlovarském
a Plzeňském kraji.
 Realizace kampaně podle zpracovaného plánu PR ve vazbě na aktualizaci webových
stránek (v součinnosti se ZČU) a šíření informací na dalších online zdrojích (Facebook,
Google, YouTube).
 Realizace aktivit směřujících k růstu zájmu uchazečů o studium v Plzni a Chebu.
 Příprava podmínek přijímacího řízení pro nové studijní programy (v případě jejich
úspěšné akreditace).
Klíčové indikátory:





Počet vytvořených propagačních materiálů, webové stránky, online zdroje.
Realizované Dny otevřených dveří FEK.
Počet akcí v rámci programu spolupráce se středními školami.
Počty zapsaných studentů FEK po oborech.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:



U32 – 19
U24 – 19
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Metody vedoucí k dosažení cíle:
Prohloubení a rozšíření spolupráce s vybranými středními školami, zvýšení informovanosti
o nabízených studijních programech a zintenzivnění propagace FEK. Budou realizovány
i aktivity pro zvýšení zájmu o studium v navazujícím magisterském stupni studia.
Podle zpracovaného plánu PR aktivit se bude pracovat s propagačními materiály, které
budou aktualizovány dle potřeb(podle průběhu akreditací studijních programů).
Dny otevřených dveří proběhnou 22. 1. 2019 v Plzni a 25. 1. 2019 v Chebu.
Počty zájemců o studium budou průběžně monitorovány a následně vyhodnoceny po
ukončení přijímacího řízení a zahájení akademického roku.
V případě úspěšné akreditace nových studijních programů budou pro ně vytvořeny
podmínky pro přijímací řízení a zahájení výuky v příslušném akademickém roce.
Zodpovědnost za plnění priority:
Proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti, proděkan pro internacionalizace a vnější
vztahy, děkanka.
Kontrola plnění priority:
Průběžná kontrola plnění indikátorů bude probíhat v rámci pravidelných porad vedení FEK.
Jsou stanoveny následující zásadní milníky:
o 31. 1. 2019
o 15. 1. 2019

kontrola a vyhodnocení Dnů otevřených dveří.
stav připravenosti propagačních materiálů, připravenost
informačních kampaní dle jednotlivých médií.
o 31. 3. 2019 – 31. 7. 2019 počet přihlášek ke studiu.
o 31. 10. 2019
počty zapsaných studentů po oborech v Plzni a Chebu.
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Priorita 3 – P3 INOVACE STUDIA – 19
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 - 2019: Inovace obsahů předmětů pro akademický rok 2018/2019,
snižování neúspěšnosti studia, zapojení FEK do projektu ESF2/ERDF2.
Vazba na strategický cíl: 3, 4
Anotace obsahu:
Klíčovou činností FEK je poskytování kvalitní vzdělávací činnosti. V návaznosti na strategii
ZČU bude FEK budovat kvalitní studijní prostředí včetně zpětných vazeb pro jeho
hodnotitelnost. FEK bude intenzivně pracovat na přípravě procesů vedoucích
k institucionální akreditaci.
Specifikace cílů pro rok 2019:





Realizace celouniverzitního projektu ESF na úrovni FEK.
Příprava podkladů pro celouniverzitní projekt ESF2/ERDF2.
Příprava a realizace projektů Vnitřní soutěže ZČU.
Příprava vnitřního hodnocení kvality studijních programů FEK ve vazbě na hodnocení
kvality ZČU.
 Příprava podkladů pro podání žádosti o institucionální akreditaci pro vybrané oblasti
vzdělávání.
Klíčové indikátory:






Procento studentů, kteří vyplní hodnocení předmětů dle hodnocení kvality EVA i dle
výsledků učení podle Q-RAM.
Počet předmětů inovovaných v rámci projektu ESF, aktivita A2 na FEK.
Podklady pro podání žádosti o institucionální akreditaci pro vybrané oblasti
vzdělávání.
Zpracované podklady k podání projektu ESF2/ERDF2 za FEK.
Počet projektů Vnitřní soutěže FEK na ZČU včetně objemu získaných prostředků.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:





U12 – 19
U14 – 19
U15 – 19
U32 – 19
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Metody vedoucí k dosažení cíle:
Bude kladen větší důraz na aktivní zapojování studentů do hodnocení předmětů do ankety
EVA a výsledků učení podle Q-RAM .
Výstupy z projektu ESF, aktivity A2 budou průběžně sledovány. Vzhledem k tomu, že projekt
končí v červnu 2020, bude kladen důraz na dodržení monitorovacích ukazatelů projektu.
Na základě využití zkušeností z pilotních adaptačních kurzů u projektu ESF, aktivita A7 v roce
2018 budou pořádány adaptační kurzy v roce 2019.
V souvislosti s podáním žádosti o institucionální akreditaci bude ustanovena interní pracovní
skupina a dále bude pracováno na zvyšování kvality a její evaluace v podmínkách FEK.
Koordinátoři projektů ESF za FEK se budou pravidelně účastnit schůzek projektového týmu
ZČU. Na základě aktuálního vypsání výzvy projektu ESF2/ERDF2 (I. Q. 2019) budou
koordinátoři tohoto projektu zodpovídat za zpracování požadovaných podkladů FEK dle
stanoveného harmonogramu.
Do konce ledna 2019 budou připraveny alespoň 3 projekty Vnitřní soutěže ZČU, které se
zaměří na tvorbu studijních opor, inovace předmětů (např. doktorského studia), případně na
další zkvalitnění procesů výuky.
Zodpovědnost za plnění priority:
Děkanka, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti, proděkan pro strategii a rozvoj,
vedoucí SPA.
Kontrola plnění priority:
Průběžná kontrola plnění indikátorů bude probíhat v rámci pravidelných porad vedení FEK
a kolegií děkanky FEK.
Jsou stanoveny následující kontrolní termíny:
o 31. 3. 2019
přehled projektů Vnitřní soutěže ZČU schválených k realizaci.
o 30. 4. 2019/30. 10. 2019 kontrola výstupů podle EVA i výstupů učení podle Q-RAM.
o 30. 9. 2019
kontrola plnění projektů Vnitřní soutěže ZČU na FEK.
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Priorita 4 – P4 ROZVOJ OBORU STUDIA – 19
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 - 2019: Zabezpečení a rozvoj studijních programů, příprava
akreditací nových studijních programů a posílení akreditačního potenciálu.
Vazba na strategický cíl: 3, 4
Anotace obsahu:
Základním předpokladem pro realizaci kvalitní vzdělávací činnosti na FEK je úspěšná
akreditace studijních programů, která je mimo jiné podmíněna odborným a kvalifikačním
růstem akademických pracovníků FEK.
Specifikace cílů pro rok 2019:
 Příprava akreditačních materiálů studijních programů s možností přijímání studentů
do roku 2020 a 2021 (Ekonomika a management pro všechny stupně vzdělávání).
 Příprava akreditačních materiálů nových studijních programů (Správa a rozvoj
nemovitostí).
 Posílení kateder o habilitované pracovníky z interních i externích zdrojů (předpoklad
zahájení minimálně 1 habilitačního řízení a získání alespoň jednoho habilitovaného
pracovníka na úvazek alespoň 0,5).
Klíčové indikátory:




Počet podaných akreditací studijních programů v roce 2019.
Počet zahájených a ukončených habilitačních řízení interních pracovníků FEK v roce
2019.
Počet nových docentů/profesorů v roce 2019.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:



U9 – 19
U32 – 19

Metody vedoucí k dosažení cíle:
Budou připravovány akreditační materiály k bakalářskému i navazujícímu studijnímu
programu Podniková ekonomika a management pro akreditaci v rámci institucionální
akreditace, nebo pro předložení na NAÚ (v závislosti na úspěšnosti získání institucionální
akreditace).
Budou pokračovat přípravy akreditace navazujícího studijního programu Správa a rozvoj
nemovitostí ve spolupráci s FAV.
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Pracovníkům, kteří se připravují na habilitační/jmenovací řízení, bude poskytována podpora
tak, aby byly schopni naplnit požadovaná kritéria institucí, kde mají záměr
habilitační/jmenovací řízení absolvovat.
S ohledem na akreditační potřeby budou průběžně vypisována výběrová řízení na pozici
docent/profesor.
Zodpovědnost za plnění priority:
Děkanka, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti, garanti studijního programu
vedoucí kateder.
Kontrola plnění priority:
Pravidelná kontrola plnění indikátorů bude probíhat na pravidelných poradách vedení FEK
a na kolegiích děkanky FEK.
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Priorita 5 – P5 ROZVOJ DSP – 19
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 - 2019: Je konsolidována výuka v akreditovaném DSP Ekonomika
a management v rámci kreditního systému a studenti se zapojují do projektů i vytvořených
týmů VaV. Jsou zahájeny přípravy k akreditaci studijního programu P6208/6208V007
Ekonomika a Management.
Vazba na strategický cíl: 4, 5
Anotace obsahu:
Udržení a rozvoj DSP na FEK je prioritní strategickou záležitostí. Akreditace DSP Ekonomika
a management je nezbytnou podmínkou pro kontinuální rozvoj vědecké a výzkumné práce
na fakultě. Rozvoj doktorského studia je zároveň nezbytnou podmínkou pro uvažovanou
budoucí akreditaci habilitačního řízení na FEK.
Specifikace cílů pro rok 2019:





Příprava akreditace DSP P6208/6208V007 Ekonomika a management v ČJ a AJ.
Příprava materiálů pro výuku DSP Ekonomika a management v anglickém jazyce.
Zapojení studentů DSP do týmu VaV a do projektů SGS, případně dalších projektů.
Pravidelné hodnocení a kontrola publikačních a dalších výstupů studentů DSP dle
požadavků studijního plánu a vnitřních norem FEK.

Klíčové indikátory:







Počet nově přijatých studentů do DSP.
Celkový počet studentů DSP na FEK.
Počet publikační výstupy studentů DSP v OBD.
Počet úspěšně ukončených studentů DSP.
Počet studentů DSP zapojených do výzkumných projektů.
Zpracované podklady k akreditaci DSP P6208/6208V007 Ekonomika a management.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:



U2 – 19
U20 – 19

Metody vedoucí k dosažení cíle:
Budou připravovány akreditační materiály pro DSP v ČJ i AJ. Bude kladen důraz na práci
školitelů s doktorandy, zejména v oblasti vědy a výzkumu, publikační činnosti a jejich
podporu při plnění studijních povinností. Průběžně bude pracováno na inovacích předmětů
DSP a přípravě studijních materiálů pro výuku v anglickém jazyce.
I nadále bude sledován zájem zahraničních studentů o DSP na FEK.
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V průběhu roku 2019 bude probíhat průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů
DSP. Za účelem podpory publikačních výstupů studentů DSP budou pořádány pravidelné
research workshopy.
Studenti DSP (především její prezenční formy) budou zapojováni do aktivit VaV týmů,
projektů SGS a dalších projektů, které jsou v souladu s jejich odborným a vědeckým růstem.
Zodpovědnost za plnění priority:
Děkanka, proděkan pro strategii a rozvoj, garanti DSP.
Kontrola plnění priority:
Pravidelná kontrola plnění indikátorů bude probíhat v rámci jednání OR a pravidelných porad
vedení FEK kolegiích děkanky FEK.
Jsou stanoveny následující kontrolní termíny:
o 30. 6. 2019
o 30. 9. 2019
o 31. 10. 2019

počet přihlášek a počet přijatých uchazečů do DSP.
plnění studijních plánů DSP dle výročních hodnocení.
počet zapsaných studentů DSP.
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Priorita 6 – P6 ORIENTACE VÝZKUMU – 19
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 - 2019: Dochází k rozvoji týmů VaV a jsou připravovány
vědecké projekty v rámci vhodných grantových schémat.
Vazba na strategický cíl: 5, 6
Anotace obsahu:
Výzkumné aktivity jsou nedílnou součástí hodnocení každé vysokoškolské instituce i jejích
jednotlivců. Výzkumná činnost je významným finančním zdrojem v rozpočtu FEK. Zapojení
akademických pracovníků do aktivit VaVaI je nezbytné pro jejich odborný a kvalifikační růst.
Kromě sledování trendů hodnocení výstupů VaVaI, je zapotřebí orientovat FEK do větší
otevřenosti spolupráce s dalšími institucemi a zvyšovat míru internacionalizace ve
výzkumných projektech. Činnost ve VaVaI musí korespondovat s profilovým zaměřením
studijních programů FEK, zvláště pak DSP.
Specifikace cílů pro rok 2019:
 Zvyšování kvality výstupů vědeckých týmů FEK.
 Otevřenost a internacionalizace výzkumných témat, která jsou v souladu s profilací
fakulty.
 Příprava a realizace národních a mezinárodních projektů VaV v rámci vhodných
grantových schémat.
 Vytvoření nabídky FEK v oblasti smluvního výzkumu.
 Vydávání časopisu Trendy v podnikání a spolupráce na vydávání časopisu E+M.
Indikátory:








Fungující týmy dle pravidel v oblasti hodnocení VaV na ZČU a interní směrnice FEK.
Počet publikací RIV, zejména Jimp a JSC (s důrazem na snahu o získání publikací Q1,
popř. Q2, zároveň i s ohledem na AIS).
Počet konkrétních aktivit jednotlivých týmů na FEK (mimo publikace – např.
workshopy).
Počet podaných projektů VaV v rámci vhodných grantových schémat (národních
i mezinárodních).
Počet a finanční objem realizovaných projektů VaV na FEK.
Vytvořená nabídka FEK pro smluvní výzkum.
Vydaná čísla časopisu Trendy v podnikání.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:





U2 – 19
U3 – 19
U4 – 19
U23 – 19
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U25 – 19

Metody vedoucí k dosažení cíle:
Výzkumné týmy budou orientovat svoji činnost v souladu s profilací FEK. Kvalita výzkumných
týmů bude posuzována na základě platné metodiky pro hodnocení výstupů VaVaI (M17+).
Podporována bude otevřenost výzkumných týmů ke spolupráci s institucemi obdobného
zaměření.
Bude podporována příprava projektů VaV, které podpoří znalostní růst FEK a její odbornou
prestiž. Při přípravě takových projektů bude i nadále možno využívat výstupů SGS.
Akademičtí pracovníci mohou při přípravě výzkumně orientovaných projektových žádostí
využít podporu střediska SPA.
Bude vytvořena nabídka smluvního výzkumu, která bude následně zveřejněna na webových
stránkách ZČU.
Dle redakčního plánu bude probíhat vydávání recenzovaného časopisu Trendy v podnikání.
Redakční rada ve spolupráci s vedením FEK připraví v průběhu roku 2019 strategii dalšího
rozvoje časopisu s důrazem na růst jeho kvality a prestiž. FEK se bude i nadále podílet na
vydávání impaktovaného časopisu E+M.
Zodpovědnost za plnění priority:
Proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost, děkanka, vedoucí SPA, šéfredaktor časopisu Trendy
v podnikání.
Kontrola plnění priority:
Pravidelná kontrola plnění indikátorů bude probíhat v rámci pravidelných porad vedení FEK.
Závěrečné hodnocení proběhne na konci roku 2019.
Jsou stanoveny následující kontrolní termíny:
o 25. 1. 2019
o 31. 5. 2019/ 31. 10. 2019
o 31. 3. 2019

zpracovaných návrhů projektů SGS.
kontrola publikací v OBD.
nabídka FEK pro smluvní výzkum.
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Priorita 7 – P7 SPOLUPRÁCE – 19
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 - 2019: Fakulta rozvíjí spolupráci s ekonomickými fakultami
veřejných vysokých škol, zahraničními školami podobného zaměření a aplikační sférou
z hlediska podpory výuky i dalších oblastí včetně zlepšení propagace.
Vazba na strategický cíl: 5, 6, 7
Anotace obsahu:
Kromě aktivit v oblasti CŽV a U3V je nezbytné pro naplnění tzv. třetí role univerzity
prohlubovat spolupráci s dalšími vhodnými subjekty. Kromě tvorby partnerství s tuzemskými
i zahraničními fakultami obdobného zaměření je nutné se orientovat i na aplikační sféru.
Cílem je výměna zkušeností, účast ve výuce, tvorba specializovaných certifikátových
programů a rovněž i růst know-how FEK, které povede ke zvyšování její prestiže, zájmu o její
absolventy a vytváření hlubších vztahů s jejími absolventy.
Specifikace cílů pro rok 2019:





Realizace přednášek odborníků z praxe v rámci jednotlivých předmětů i mimo ně.
Realizace interaktivních workshopů – spolupráce s praxí i napříč ZČU.
Zvýšení propagace možností spolupráce FEK s externími subjekty.
Rozvoj spolupráce s firmami (ve vazbě na uplatnění absolventů a s dosahem na
zvyšování zájmu o studium u nových uchazečů).
 Rozvoj partnerských vztahů s domácími i zahraničními vysokými školami.
 Rozvoj aktivit pro absolventy FEK ve vazbě na Klub absolventů ZČU a další aktivity.
Indikátory:







Počet realizovaných přednášek odborníků z praxe.
Počet realizovaných interaktivních workshopů.
Počet klíčových partnerů FEK – významných externích subjektů (firem) navázaných na
jednotlivé studijní programy.
Počet kurzů organizovaných ve spolupráci s partnery z praxe.
Počet aktivit pořádaných pro absolventy FEK.
Počet spolupracujících absolventů.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:







U5 – 19
U6 – 19
U8 – 19
U23 – 19
U25 – 19
U27 – 19
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Metody vedoucí k dosažení cíle:
FEK bude v průběhu roku 2019 budovat vzájemně výhodnou partnerskou spolupráci
s fakultami podobného zaměření. Dlouhodobé vztahy přispějí k rozvoji spolupráce i v oblasti
výuky, ke zkvalitňování předmětů i studijních programů.
Spolupráce s praxí se bude realizovat v podobě zvaných přednášek odborníků z praxe,
konzultací BP a DP, případně pořádání interaktivních workshopů zaměřených na témata,
která jsou v rámci studijních programů na FEK rozvíjena. I nadále budou nabízeny
certifikátové programy pro studenty FEK, které budou zabezpečovány odborníky z praxe
a pracovníky FEK.
Nadále bude rozvíjena spolupráce s absolventy FEK ve vazbě na aktivity ZČU v této oblasti.
Zodpovědnost za plnění priority:
Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy, proděkan pro strategii a rozvoj, děkanka,
vedoucí CECEV, vedoucí kateder.
Kontrola plnění priority:
Pravidelná kontrola plnění indikátorů bude probíhat v rámci pravidelných porad vedení FEK
a kolegií děkanky FEK. Závěrečné hodnocení proběhne na konci roku 2019.
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Priorita 8 – P8 INTERNACIONALIZACE VÝUKY – 19
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 úspěšně rozvíjí internacionální charakter studia
s využitím projektu Erasmus+ a další bilaterární kooperace a podporuje stáže studentů
i prostřednictvím programu Inter.
P8 – INTERNACIONALIZACE VÝUKY FEK - 2019: Rozvoj internacionálního charakteru studia
s využitím projektu Erasmus+ a další bilaterální kooperace a podpora stáží studentů.
Vazba na strategický cíl: 7, 8
Anotace obsahu:
Internacionalizace studia na FEK je dlouhodobým strategickým úkolem fakulty. Možnost
paralelně studovat na zahraniční vysoké škole podobného zaměření je chápána jako benefit
a konkurenční výhoda fakulty. Zároveň je to i nástroj být atraktivní pro nadprůměrné
studenty středních škol se zájmem o studium ekonomických oborů. Vzhledem k poloze FEK
(a ZČU) je nezbytné rozvíjet jazykovou průpravu studentů alespoň ve dvou světových jazycích
(anglickém a německém jazyce). Vysoký stupeň propojenosti studijních programů se
zahraničními partnerskými školami zároveň poskytne možnost pro růst mobilit
u akademických pracovníků a prostor pro jejich odborné uplatnění.
Specifikace cílů pro rok 2019:
 Propagace nabídky a možnosti studia v zahraničí mezi studenty FEK včetně
kontaktních akcí.
 Realizace semestrálního kurzu s Marquette University.
 Realizace programu Double Degree ve spolupráci s Hochschule Hof.
 Příprava programů Double Degree s HAMK University a OTH Amberg – Weiden.
 Propojení nabídky předmětů v cizím jazyce pro přijíždějící studenty ve vazbě na
připravované studijní plány.
 Propagace a podpora výjezdů studentů DSP a akademických pracovníků FEK.
 Udržování, resp. rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami v zahraničí.
Indikátory:








Počet vyjíždějících/přijíždějících studentů na FEK na mobilitách delších než 30 dnů,
resp. celkový počet studentodnů na těchto mobilitách.
Počet studentů zapojených do programů Double Degree.
Návrh smlouvy dalších programů Double Degree.
Počet studentů FEK na krátkodobých stážích.
Počet předmětů v cizím jazyce.
Počet studentů DSP na dlouhodobějších stážích v zahraničí.
Počet akademických pracovníků FEK na stážích v zahraničí.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:



U5 – 19
U6 – 19
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U18 – 19
U19 – 19
U21 – 19
U23 - 19

Metody vedoucí k dosažení cíle:
FEK bude v průběhu roku 2019 budovat vzájemně výhodnou partnerskou spolupráci se
zahraničními univerzitami. Nástrojem zvyšování internacionalizace studia jsou programy
Double Degree. Vytvořené pracovní skupiny budou pokračovat v přípravě materiálů
k úspěšné spolupráci v rovině Double Degree s partnerskými univerzitami.
Programy typu Erasmus+, Inter, Free Movers budou nadále aktivně propagovány jako
možnosti zahraničních mobilit. Na jaře 2019 se plánuje realizace dalšího kurzu s Marquette
University (USA).
V roce 2019 budou vytvořeny podmínky pro podporu výjezdů doktorandů i akademických
pracovníků. V souladu se Strategickým záměrem ZČU bude vytvářeno prostředí pro
postdoktorskou příjezdovou mobilitu.
Zodpovědnost za plnění priority:
Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy, děkanka, proděkan pro strategii a rozvoj.
Kontrola plnění priority:
Pravidelná kontrola plnění indikátorů bude probíhat v rámci pravidelných porad vedení FEK
a kolegií děkanky FEK. Závěrečné hodnocení proběhne na konci roku 2019.
Jsou stanoveny následující kontrolní termíny:
o 28. 2. 2019/31. 10. 2019
o 31. 1. 2019/30. 9. 2019

počet přijíždějících zahraničních studentů.
počet vyjíždějících studentů a akademiků FEK.
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Priorita 9 – P9 CŽV – 19
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 je nadále aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání.
P9 – CŽV na FEK - 2019: Fakulta je aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání. Je schopna
reagovat na nové externí podněty a příležitosti.
Vazba na strategický cíl: 9
Anotace obsahu:
CŽV patří mezi tradiční aktivity realizované na FEK. Tyto aktivity je však potřebné nejen
udržovat, ale i dále rozvíjet o nové formy a směry činnosti.
Specifikace cílů pro rok 2019:
 Navýšení počtu účastníků CŽV v programech dle § 60 Zákona o VŠ.
 Realizace U3V (Cheb, Aš).
 Příprava komplexní nabídky kurzů pro podniky a organizace.
Indikátory:





Počet studentů v celoživotním vzdělávání v Plzni a v Chebu.
Počet účastníků U3V (Cheb, Aš).
Počet nových kurzů.
Vytvořená komplexní nabídka kurzů pro podniky.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:


U8 – 19

Metody vedoucí k dosažení cíle:
V roce 2019 budou opětně realizovány propagační aktivity z hlediska nabídky CŽV pro
veřejnost. Cílem je zvýšení počtu účastníků CŽV. Budou vytvářeny vhodné materiály pro
účastníky CŽV.
Na základě provedeného šetření a vyhodnocení poptávky externích subjektů bude vytvořena
nabídka kurzů, včetně materiálové a organizační podpory.
Zodpovědnost za plnění priority:
Vedoucí CECEV, proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy.
Kontrola plnění priority:
Pravidelná kontrola plnění indikátorů bude probíhat v rámci pravidelných porad vedení FEK
a kolegií děkanky FEK. Závěrečné hodnocení proběhne na konci roku 2019.
Jsou stanoveny následující kontrolní termíny:
o 28. 2. 2019/31. 10. 2019

počet studentů CŽV a účastníků U3V.
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Priorita 10 – P10 FINANCOVÁNÍ – 19
Cíl 2020: Fakulta ekonomická v roce 2020 financuje své potřeby z portfoliových zdrojů.
P10 – FINANCOVÁNÍ FEK - 2019: Fakulta financuje své potřeby z portfoliových zdrojů.
Vazba na strategický cíl: 1 – 10
Anotace obsahu:
Naplnění strategického záměru FEK předpokládá dostatečné finanční zabezpečení všech
aktivit. Zároveň je nutné udržet finanční stabilitu FEK v průběhu celého roku 2019.
Specifikace cílů pro rok 2019:
 Vyhotovení, případně úprava pravidel pro sestavování rozpočtů a průběžné kontroly
čerpání včetně důsledného provázání na motivační systém ve všech oblastech
činností FEK.
 Rozšíření motivačního systému FEK a jeho modifikace podle platné metodiky
hodnocení VaV M17+.
 Příprava/zapojení se do přípravy a realizace rozvojových projektů FEK (v rámci ZČU).
 Čerpání prostředků z celouniverzitního projektu ESF.
 Příprava a zapojení do celouniverzitních projektů ESF2/ERDF2.
 Navýšení dotačních zdrojů za činnosti v oblasti VaV včetně přípravy národních
a mezinárodních projektů.
 Příprava/realizace smluvního výzkumu a dalších zakázek doplňkové činnosti.
 Využívání dalších zdrojů financování (např. dotace z jiných veřejných rozpočtů nebo
dary a účelové příspěvky firem).
Indikátory:








Upravená metodika financování v souladu se systémem financování ze strany MŠMT
a metodiky ZČU (v případě potřeby).
Upravený motivační systém FEK.
Počet financovaných studentů v programech FEK.
Náklady a výnosy CECEV.
Objem institucionální a účelové podpory VaVaI.
Objem prostředků z jednotlivých projektů.
Objem smluvního výzkumu.

Pomocné indikátory dle Strategického záměru ZČU:



U8 – 19
U25 – 19

Metody vedoucí k dosažení cíle:
V případě změny/úpravy metodiky rozpočtu ZČU, resp. změn ve financování veřejných
vysokých škol ze strany MŠMT, budou tyto změny promítnuty do úpravy metodiky tvorby
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rozpočtu FEK. Spolu s těmito změnami budou upravena i rozpočtová pravidla. Motivační
systém bude upraven s ohledem na platnou metodiku hodnocení VaV M17+.
Za účelem navýšení finančních zdrojů se FEK zapojí do podání projektu ESF2/ERDF2.
Středisko SPA bude sledovat další vhodné vypsané výzvy a poskytovat metodickou podporu.
FEK bude aktivně vyhledávat a využívat i další zdroje financování (např. dotace z veřejných
rozpočtů, dary a zakázky smluvního výzkumu a doplňková činnost).
Zodpovědnost za plnění priority:
Tajemnice FEK, děkanka FEK, vedoucí CECEV, vedoucí SPA, proděkan pro strategii a rozvoj.
Kontrola plnění priority:
Kontrola čerpání rozpočtu FEK se uskutečňuje pravidelně v rámci jednání kolegií děkanky,
v případě projektů dle harmonogramu čerpání.
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3. Předpokládané zdroje financování strategických priorit FEK pro
rok 2019
Fakulta ekonomická ZČU bude v roce 2019 usilovat při naplňování svého strategického
záměru o posilování financování z portfoliových zdrojů. Hlavním zdrojem financování v roce
2019 zůstává dotace na vzdělávací činnost, která bude doplněna zdroji na institucionální
podporu VaVaI, vlastními příjmy a dotacemi na realizované projekty. Řada rozvojových
aktivit bude podpořena z finančních zdrojů projektu ESF ZČU.
Plánované zdroje financování pro jednotlivé priority a odhady objemu plánovaných nákladů
na jejich realizaci jsou uvedeny v následující tabulce:
Priorita
1
2
3
4
5

6

7
8
9

Popis cíle
Pracovní skupiny
Kvalita + implementace
výstupů
PR kampaň + další aktivity

Zdroje financování
Zdroje ZČU
Dotace na vzdělávací činnost
FEK
Dotace na vzdělávací činnost
FEK
Pilotní projekty FEK v ESF
ESF projekt ZČU
Vnitřní soutěž
IP ZČU
Příprava akreditací vč. Dotace na vzdělávací činnost
podpory habilitací
FEK
Realizace DSP a příprava Dotace na vzdělávací činnost
akreditace DSP
FEK
Motivační systém
Dotace na VaVaI FEK
Projekty SGS
Dotace na SGS
Časopis TVP, E+M
Dlouhodobý koncepční rozvoj
Realizované projekty
Dotace na jednotlivé projekty
Spolupráce
s praxí
a Dotace na vzdělávací činnost
absolventy
Internacionalizace FEK
Dotace na vzdělávací činnost
Realizace CŽV
Vlastní příjmy CECEV

Objem prostředků
x
0,5 mil. Kč
0,5 mil. Kč
1,5 mil. Kč
0,4 mil. Kč
1 mil. Kč
1 mil. Kč
1,5 mil. Kč
1,5 mil. Kč
0,5 mil. Kč
8,8 mil. Kč
0,5 mil. Kč
1 mil. Kč
2,5 mil. Kč
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