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V roce 1999 vstoupila Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity do devátého roku své exis-
tence a do druhého roku svého působení v nové budově na ulici Lipová 41a. 

Hlavní náplň činnosti jednotlivých pracovišť fakulty v tomto roce byla podmíněna zejména přijetím 
nového VŠ zákona a nutností jeho aplikace do našich podmínek. Stěžejním úkolem, který se podařilo 
uspokojivě splnit, bylo zpracování nového statutu fakulty včetně příloh. Dalším cílem vedení fakulty 
bylo budování informačního systému pro řízení fakulty v součinnosti se vznikajícím informačním 
systémem MU. Více než uspokojivé výsledky se podařilo fakultě dosáhnout v oblasti zahraničních 
vztahů, zejména v oblasti studentské mobility. Úspěšně byla vytvořena nová organizační struktura pro 
realizaci hospodářské činnosti fakulty včetně náplně činnosti jednotlivých útvarů. V doplňkové čin-
nosti fakulta vykázala celkem 36 aktivit s finančním přínosem 5 808 tis. Kč. 

Těžiště svých hlavních úkolů v pedagogické oblasti na rok 1999 si fakulta vytýčila jednak z pohledu 
„vnitřního chodu fakulty“, ale zejména z hlediska „vztahu fakulty k aplikaci VŠ zákona“. Na základě 
takto vytýčených priorit se fakulta zaměřila na tvorbu statutu fakulty a jeho příloh. S tím souvisela 
také precizace a racionalizace studijních předpisů a analýza a restrukturalizace stávajících oborů 
magisterského studia a jejich přizpůsobení standardním evropským univerzitám. Nadále byly zařazo-
vány do studijního programu kurzy směřující k blízkému začlenění ČR do EU a kurzy vyučované 
v cizích jazycích. 

Také v roce 1999 trval značný zájem uchazečů o studium. Do magisterského denního studia se přihlá-
silo 2 885 posluchačů a do distanční formy studia 1 317 studentů. Do denního magisterského studia 
bylo přijato celkem 300 studentů. Do distančního studia bylo přijato 370 studentů. 

Rovněž vědecko-výzkumná činnost fakulty byla organizována v souladu s harmonogramem postupu 
a Zákonem o vysokých školách č. 111/1998. Cílem v této oblasti bylo zejména systematicky usilovat 
o získání grantů v rámci grantových agentur a dalších výzkumných záměrů schválených Vědeckou 
radou ESF. 

V roce 1999 bylo na ESF řešeno 6 grantů, z toho dva v rámci programu PHARE, 3 byly podány Gran-
tové agentuře ČR a 3 MŠMT ČR. U těchto grantů proběhly dílčí a závěrečné oponentury. Celkově 
řádně proběhlo 10 oponentur v rámci Vnitřního grantového systému. V roce 1999 ukončilo studium 
v doktorském programu 6 doktorandů. V současné době studuje ve všech oborech doktorského pro-
gramu celkem 66 posluchačů, 29 v interní formě studia a 37 v externí formě studia. 

V publikační činnosti byl v roce 1999 ediční plán splněn. V oblasti pedagogických publikací bylo 
vydáno 17 titulů a v oblasti vědecko-výzkumných publikací 8 publikací. Další publikace jsou 



připraveny k vydání v příštím roce. Všechny vydané tituly je možné obdržet v prodejně knih, skript a 
učebních pomůcek na fakultě a v síti prodejen Ekopressu. Seznam publikací, které si mohou zájemci 
objednat, se nachází také na webových stránkách ESF. 

Jako každoročně byla na fakultě vyhlášena soutěž o „Cenu děkana ESF“. Do soutěže mohli přihlásit 
své původní práce studenti fakulty, a to ve dvou kategoriích – soutěžilo se o nejlepší bakalářskou práci 
a o nejlepší studentskou odbornou práci. 

Pokud jde o významné akce, které proběhly v roce 1999 na půdě ESF MU nebo pod její záštitou, stojí 
za zmínku zejména uspořádání několika seminářů a konferencí u příležitosti oslav 80. výroční založení 
MU. 

V lednu se konal tradiční teoretický seminář pořádaný ESF MU společně s Asociací veřejné ekonomi-
ky na téma „Problémy definování a prosazování veřejného zájmu“. 

Ve dnech 3. a 4. února 1999 proběhl odborný seminář na téma: „Rozvoj Euroregionu a vzdělávacích 
systémů na prahu nového tisíciletí“. 

Další akcí byla příprava a organizace již třetího ročníku bilaterální česko-rakouské konference 
s mezinárodní účastí s názvem „Vstup do Evropské unie a řízení školství III“ ve Vranově nad Dyjí. 
Záštitu nad touto akcí převzali velvyslanec Rakouské republiky v ČR Dr. Peter Niesner, velvyslanec 
ČR v Rakousku Dr. Jiří Gruša a rektor MU v Brně prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Na problematiku 
školství a přípravy ČR na vstup do Evropské unie byla zaměřena konference konaná ve Strážnici pod 
záštitou ESF MU s názvem „K přípravě nového školského zákona“, na níž se sešla řada učitelů, ředite-
lů škol, starostů, odborářů a dalších zainteresovaných pracovníků včetně zástupců ministerstev škol-
ství, vnitra, parlamentu ČR. 

Do nového akademického roku fakulta vstoupila uspořádáním mezinárodního semináře pro studenty 
participující v programu MIBP PECO Chambery a mezinárodního setkání kateder financí ekonomic-
kých fakult v ČR a na Slovensku. 

V oblasti zahraničních styků pokračovaly v roce 1999 aktivity zejména na základě bilaterálních do-
hod a smluv. 

Jednou z nejžádanějších institucí mezi zájemci o studijní pobyt v zahraničí se stala univerzita Viadrina 
(Frankfurt nad Odrou). Vzhledem k trvajícímu zájmu ze strany studentů uzavřela ESF MU s touto 
institucí socratovskou smlouvu, na jejímž základě bude mít v příštím roce možnost studovat na Viad-
rině dalších 6 studentů. 

Na základě dlouholeté dohody s École Superieure de Commerce Chambery ve Francii o participaci na 
multiregionálním programu evropského charakteru (MIBP – PECO) pokračovala spolupráce obou 
institucí také v roce 1999. 

Fakulta se podílí na dalším rozvoji spolupráce s Fernuniversität Hagen ve SRN a s univerzitou 
v Nottinghamu ve Velké Británii, s nimiž má ESF MU uzavřeny smlouvy o spolupráci. Na základě 
těchto smluv nyní mají studenti ESF MU a FU Hagen možnost distančního studia v Hagenu a Not-
tinghamu a mohou získat titul z obou škol. 

Převážná většina zahraničních výměn studentů se realizovala také v roce 1999 na základě programu 
SOCRATES-ERASMUS. V současné době má Ekonomicko-správní fakulta uzavřeny institucionální 
smlouvy s 11 školami. Kromě tradičních partnerů se v roce 1999 rozšířila nabídka o FHS Trier a Uni-
versität Mannheim ve SRN. 

Pro rok 2000/2001 se počítá s dalším rozšířením kontaktů, a to o Europa-Universität Viadrina, SRN, 
University of Plymouth, Velká Británie, a Groupe ESC Normandy Business School, Francie. Nepoda-
řilo se, bohužel, prodloužit kontrakty s Belgií a Nizozemím. 

Z hlediska počtu posluchačů můžeme konstatovat, že v zimním semestru studovalo v cizině 14 našich 
studentů. Zbývající studenti se rozhodli vycestovat v letním semestru. Na tři pobyty (Belgie, Tilburg, 
Haag) nebyl přidělen socratovský grant. Studijní pobyt v Haagu se podařilo zajistit díky získání fi-
nančních prostředků z fondu HEBO, které Haagse Hogeschool našim dvěma studentkám udělila. 



Novou aktivitou v rámci programu SOCRATES-ERASMUS, která se v roce 1999 objevila, jsou tzv. 
Free movers – granty udělované těm studentům, kteří mají navázán kontakt se zahraniční institucí, 
s níž dosud nebyla uzavřena socratovská smlouva. 

Na základě dlouhodobé spolupráce a Wirt schaftsuniversität Wien proběhla na Ekonomicko-správní 
fakultě v zimním semestru 1999/2000 závěrečná část přednáškového cyklu konaného pod záštitou 
nadace Aktion „Drei Gastlehrveranstaltungen“. Přednášející kurzu s názvem „Human Resource Ma-
nagement“ byla paní Dr. Christiane Erten-Buch. Kurz je rozčleněn na tři blokové přednášky, které jsou 
směřovány nejen do řad studentů, ale i mezi vyučující tohoto oboru, kteří mají zájem o používanou 
metodiku výuky. 

V současné době probíhají jednání o opakování kurzu Dr. P. Trcky z téže instituce, který zde přednášel 
v letním semestru 1998/99. 

Dalšími významnými zahraničními hostujícími lektory na fakultě byli v roce 1999 americký lektor 
Steven Davis s přednáškami: Introduction to the American Political Process, Media and Politics a En-
vironmental Politics. Tyto přednášky doplnil americký lektor Jerry Jordan kurzem Leadership and 
Teams. Mag. Dkfm. Otto Paul z Vídně vystoupil s přednáškovým cyklem „Ausgewählte Probleme der 
Klein- und Mittelbetriebe“. V závěru roku fakulta hostila prof. Stewarta ze SUNY, který přednášel v 
rámci předmětu Teorie veřejného sektoru. 


