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1.  POVAHA, ROZSAH A STRUKTURA VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI  

B I. 1. Povaha, rozsah a struktura vzdělávací činnosti uskutečňované vysokou školou v dané oblasti 

vzdělávání odpovídá popisu této oblasti vzdělávání uvedenému v nařízení vlády o oblastech 

vzdělávání ve vysokém školství, vydaném podle § 44a odst. 3 zákona o vysokých školách.  

Shrnutí sebehodnocení:  

 

Ekonomické obory jsou oblastí vzdělávání, která je na Masarykově univerzitě pevně ukotvena od 

založení Ekonomicko-správní fakulty na počátku 90. let a udržuje si standardní kvalitu a prestiž 

v českém i mezinárodním kontextu. Všechny studijní obory jsou více méně ve stávající podobě 

akreditovány po dobu delší než deset let.  

 

Bývalá Akreditační komise neřešila v posledních deseti letech žádný problém v souvislosti s kvalitou 

vzdělávání v této oblasti a neformulovala žádná negativní stanoviska. Závěry interní evaluace 

jednotlivých oborů (tímto procesem prošly všechny obory na fakultě) dokládají, že vzdělávací činnost 

je na fakultě organizována a uskutečňována v souladu se zákonnými požadavky, vnitřními předpisy 

Masarykovy univerzity i s praxí obvyklou v této oblasti vzdělávání.  

 

Vzdělávací činnost dlouhodobě pokrývá většinu základních tematických okruhů vzdělávací oblasti 

Ekonomické obory, profily absolventů stávajících studijních programů a oborů jsou  plně v souladu 

s rámcovým profilem absolventů pro danou oblast. V návaznosti na uskutečňované doktorské 

programy jsou v oblasti Ekonomické obory na Masarykově univerzitě akreditovány rovněž příslušné 

obory habilitačního a profesorského řízení. 

 

Stávající struktura studijní nabídky projde dílčími úpravami v návaznosti na nové podmínky pro 

tvorbu a uskutečňování studijních programů vymezené novelou zákona o vysokých školách 

a v souladu s dlouhodobými strategickými záměry Masarykovy univerzity a vývojem pracovních trhů. 

 

Výsledek sebehodnocení: 

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

 

1.1 Rozsah vzdělávací činnosti v univerzitním kontextu 

 

V oblasti vzdělávání Ekonomické obory Masarykova univerzita dlouhodobě uskutečňuje vzdělávací 

činnost ve všech typech studijních programů (s výjimkou nestrukturovaného magisterského studia – 

pětileté souvislé magisterské studijní programy pouze dobíhají na dostudování zapsaných studentů), 

které jsou v rámci univerzity soustřeďovány na Ekonomicko-správní fakultě. Na bakalářském a 

navazujícím magisterském stupni jsou některé studijní obory koncipovány jako mezioborové (a to 

jak v rámci jednooborového, tak dvouoborového studia) ve spolupráci s ostatními fakultami 

univerzity, zejména s Přírodovědeckou fakultou, Fakultou sociálních studií, Právnickou fakultou, 

Filozofickou fakultou, v menší míře také s Fakultou pedagogickou a Fakultou sportovních studií. 

V posledních pěti letech dochází v souvislosti s dlouhodobou strategií MU k postupnému snižování 

absolutního počtu studií, což také odpovídá demografickému vývoji; pokles je zejména výrazný 

v segmentu kombinované formy studia. Pokles absolutního počtu studií se pozitivně promítá do 

průměrného počtu studentů připadajícího na jednoho učitele. 
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Graf 1: Počet aktivních studií v oblasti Ekonomické obory na MU (2007–2017) 

Údaje vždy ke 4. 4. příslušného kalendářního roku. 

 

 

 
 

 

1.2 Struktura vzdělávací činnosti  

 

V oblasti vzdělávání Ekonomické obory se v současné době uskutečňuje 55 studijních oborů v 19 

programech. Struktura oborů prochází drobnými úpravami zejména v návaznosti na vnější požadavky 

(zájem uchazečů, uplatnitelnost v praxi), celkový rozsah a dosah vzdělávací činnosti je však již 

mnoho let stabilní. 

 

Tabulka 1: Aktuální přehled studijních programů a oborů akreditovaných v oblasti 

Ekonomické obory 
 

 Bc.  NMgr. Mgr. Ph.D. 

Počet SP 5 6 4 4 

Počet SO 19 19 6 11 

Počet SO uskutečňovaných déle než 10 let 3 11 3 11 

Počet studií 1326 1007 30 94 

 

 

Aktuální počet studijních programů: 19 

Aktuální počet studijních oborů: 55 

Z toho uskutečňovaných déle než 10 let: 30 
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V bakalářském studijním programu Ekonomické teorie je pro jednooborové studium akreditován 

následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Ekonomie 31. 8. 2024 ano1 

 

Pro dvouoborové studium je v rámci programu Ekonomické teorie akreditován následující obor (v 

rámci mezifakultního studia v kombinaci s obory garantovanými Fakultou sociálních studií, 

Filozofickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou): 

 

 Akreditace do: Uskutečňováno déle než 10 let 

Ekonomie 31. 5. 2022 ano1 

 

V bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa jsou pro jednooborové studium 

akreditovány následující obory):  

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Hospodářská politika 31. 8. 2019 ano1 

Regionální rozvoj a správa (prezenční 

i kombinovaná forma) 
31. 8. 2019 ano 

Regionální rozvoj a cestovní ruch 

(prezenční i kombinovaná forma) 
31. 5. 2022 ne 

Veřejná ekonomika a správa 

(prezenční i kombinovaná forma) 
31. 8. 2019 ano 

Evropská hospodářská správní a 

kulturní studia (prezenční i 

kombinovaná forma) 

31. 10. 2019 ne 

Ekonomika a řízení nestátních 

neziskových organizací (prezenční i 

kombinovaná forma) 

31. 12. 2020 ne 

 

Pro dvouoborové studium jsou v rámci programu Hospodářská politika a správa akreditovány 

následující obory (v rámci mezifakultního studia v kombinaci s obory garantovanými Fakultou 

sociálních studií, Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou): 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Hospodářská politika 31. 12. 2020 ano1 

Veřejná ekonomika a správa 31. 7. 2020 ano1 

 

V bakalářském studijním programu Ekonomika a management je pro jednooborové studium 

akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Podniková ekonomika a management 31. 8. 2019 ano1 

 

  

                                                 
1 Původně byl obor akreditován pouze v podobě pětiletého souvislého magisterského studia; později byla akreditace 

oboru rozdělena na bakalářský a navazující magisterský stupeň.  
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V bakalářském studijním programu Systémové inženýrství a informatika je pro jednooborové studium 

akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Podniková informatika 31. 7. 2022 ano2 

 

V bakalářském studijním programu Finance a účetnictví jsou pro jednooborové studium 

akreditovány následující obory: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Finance 31. 8. 2019 ano3 

Finance a právo 31. 8. 2019 ne 

 

V navazujícím magisterském studijním programu Ekonomické teorie je pro jednooborové 

studium akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Ekonomie (v českém i anglickém 

jazyce) 
31. 8. 2019 ano4 

 

Pro dvouoborové studium je v rámci programu Ekonomické teorie akreditován následující obor (v 

rámci mezifakultního studia v kombinaci s obory garantovanými Filozofickou fakultou a 

Přírodovědeckou fakultou): 

 

 Akreditace do: Uskutečňováno déle než 10 let 

Ekonomie 31. 5. 2022 ano 

 

V navazujícím magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa jsou pro 

jednooborové studium akreditovány následující obory):  

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Hospodářská politika 31. 8. 2019 ano 

Regionální rozvoj a správa (prezenční 

i kombinovaná forma) 
31. 8. 2019 ano 

Veřejná ekonomika a správa 

(prezenční i kombinovaná forma;  

v českém i anglickém jazyce) 

31. 12. 2020 ano 

Veřejná správa (L´Administration 

publique) 
1. 12. 2021 ano 

Hospodářská politika a mezinárodní 

vztahy 
31. 12. 2020 ne 

  

                                                 
2 Původně byl obor akreditován pod názvem Ekonomické informační systémy. Při prodloužení akreditace byl změněn 

název na současný, tj. Podniková ekonomika. 
3 Původně byl obor akreditován v podobě pětiletého souvislého magisterského studia pod názvem Finanční podnikání 

v rámci programu Hospodářská politika a správa; později byla akreditace oboru rozdělena na bakalářský a navazující 

magisterský stupeň v rámci samostatného programu Finance a účetnictví.  
4 Původně byl obor akreditován pouze v podobě pětiletého souvislého magisterského studia; později byla akreditace 

oboru rozdělena na bakalářský a navazující magisterský stupeň.  
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V navazujícím magisterském studijním programu Kvantitativní metody v ekonomice je pro 

jednooborové studium akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Matematické a statistické metody v 

ekonomii 
31. 8. 2019 ano 

 

V navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management je pro jednooborové 

studium akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Podniková ekonomika a management 

(prezenční i kombinovaná forma; 

v českém i anglickém jazyce) 

31. 8. 2019 ano5 

 

V navazujícím magisterském studijním programu Systémové inženýrství a informatika je pro 

jednooborové studium akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Podniková informatika 31. 7. 2022 ne 

 

V navazujícím magisterském studijním programu Finance a účetnictví je pro jednooborové studium 

akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Finance (prezenční i kombinovaná 

forma; v českém i anglickém jazyce) 
31. 8. 2019 ano4 

 

 

V magisterském studijním programu Ekonomické teorie je pro jednooborové studium akreditován 

následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Ekonomie 31. 10. 2019 ano 

 

V magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa jsou pro jednooborové studium 

akreditovány následující obory:  

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Hospodářská politika 31. 10. 2019 ano 

Regionální rozvoj a správa 31. 10. 2019 ano 

Veřejná ekonomika a správa 31. 10. 2019 ano 

 

  

                                                 
5 Původně byl obor akreditován pouze v podobě pětiletého souvislého magisterského studia; později byla akreditace 

oboru rozdělena na bakalářský a navazující magisterský stupeň.  
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V magisterském studijním programu Ekonomika a management je pro jednooborové studium 

akreditován následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Podniková ekonomika a management 31. 10. 2019 ano 

 

V magisterském studijním programu Finance a účetnictví je pro jednooborové studium akreditován 

následující obor: 

 

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Finance 31. 10. 2019 ano6 

 

 

V doktorském studijním programu Ekonomické teorie je akreditován následující obor: 

  

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Ekonomie (v českém i anglickém 

jazyce) 
30. 9. 2020 ano 

 

V doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa jsou akreditovány následující 

obory: 

  

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Hospodářská politika (v českém i 

anglickém jazyce) 
30. 9. 2020 ano 

Veřejná ekonomie (v českém i 

anglickém jazyce) 
30. 9. 2020 ano 

 

V doktorském studijním programu Ekonomika a management je akreditován následující obor: 

  

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Podniková ekonomika a management 

(v českém i anglickém jazyce) 
30. 9. 2020 ano 

 

V doktorském studijním programu Finance a účetnictví je akreditován následující obor: 

  

 Akreditace do Uskutečňováno déle než 10 let 

Finance (v českém, anglickém i 

německém jazyce) 
30. 9. 2020 ano 

 

 

1.3 Povaha vzdělávací činnosti  

 

Oblast vzdělávání Ekonomické obory na Ekonomicko-správní fakultě pokrývá v rámci bakalářského 

a navazujícího magisterského studia prakticky všechny základní tematické okruhy s výjimkou 

odvětvových a průřezových ekonomik – vzdělávání na fakultě je vzhledem k uvedeným okruhům 

koncipováno jako všeobecné, umožňující absolventům uplatnění v kterémkoli hospodářském odvětví. 

                                                 
6 Původně byl obor akreditován pod názvem Finanční podnikání. Při prodloužení akreditace byl změněn název na 

současný, tj. Finance. 
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Doposud uskutečňované obory odpovídají typickým studijním programům, případně sdružují několik 

typických studijních programů stanovených pro oblast vzdělávání nařízením vlády.  

Bakalářské studijní obory mají na fakultě široký společný základ, který studentům umožňuje získat 

znalosti a dovednosti z téměř všech definovaných základních tematických okruhů. Na tyto znalosti 

navazují specializované předměty jednotlivých oborů, které profilují studenty a rozvíjí jejich znalosti 

a dovednosti v souladu s tematickými okruhy typickými právě pro zvolený obor. Studijní plány 

obsahují jak předměty povinné, tak i povinně volitelné, které rozšiřují vhodným způsobem získané 

znalosti studentů a umožňují do jisté funkční míry individuální profilaci a specializaci v daném oboru. 

V tomto kontextu jsou studenty vyhledávaná a na pracovním trhu ceněná rovněž mezioborová studia.  

Navazující magisterské studijní obory jsou již podstatně více specializované a kromě nezbytných 

společných znalostí ekonomické teorie a cizích jazyků profilují studenty podle typických studijních 

programů s maximálním využitím předmětů odpovídajících daným základním tematickým okruhům. 

Studijní plány také obsahují jak předměty povinné, tak i povinně volitelné, které rozšiřují vhodným 

způsobem získané znalosti studentů a umožňují do jisté funkční míry individuální profilaci a 

specializaci v daném oboru. I na magisterské úrovni jsou studenty vyhledávaná a na pracovním trhu 

ceněná rovněž mezioborová studia.  

Na fakultě pravidelně probíhá interní evaluace oborů, která slouží jako podklad k dalšímu 

zkvalitňování vzdělávací činnosti. Pravidelně jsou studijní plány jednotlivých oborů upravovány a 

inovovány, stejně jako obsahy jednotlivých předmětů tak, aby odpovídaly rozvoji soudobých 

poznatků a potřebám pracovního trhu.  

Standardní doba studia je v souladu s průměrnou studijní zátěží, přičemž doporučený studijní plán je 

volen tak, aby tato zátěž byla včetně psaní státní závěrečné práce co nejvíce rovnoměrná po celou 

dobu studia.  

Profil absolventa bakalářských a magisterských studijních oborů v oblasti Ekonomické obory na 

fakultě odpovídá stanovenému rámcovému profilu absolventa s přihlédnutím k jednotlivým 

specializacím. 

 

Tabulka 2: Přehled oborů a jejich pokrytí tematickými okruhy 
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Bc. 

Ekonomika a řízení nestátních neziskových 

organizací  * *    *  *  *  *    *  *  *  

Evropská hospodářská, správní a kulturní studia 
 * *  *  *  *  *  *  *    *  *  

Podniková informatika 
   * *   *  *  * *   *   

Regionální rozvoj a správa 
 *  *  *  *  *  *  *  *    *  * 
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Regionální rozvoj a cestovní ruch 
 *  *  *  *  *  *  *  *    *  * 

Finance 
 *  *  *  *  *  *  *   *  *   

Podniková ekonomika a management 
 *  *  *  *  *  *  *  *    *   

Veřejná ekonomika a správa 
 *  *  *  *  *  *  *  *    *  * 

Ekonomie 
 *  *  *  *  *  *  *  *    *  * 

Hospodářská politika 
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Finance a právo 
 *  *  *  *  *  *  *    *  *   

NMgr. 

Ekonomie 
   *   *  *   *     

Matematické a statistické metody v ekonomii 
   *   *  *   *     

Podniková informatika 
 *  *  *  *  *  *   *    *  

Veřejná správa (L'Administration publique) 
 *  *    *  *  *  *  *     * 

Regionální rozvoj a správa 
 *  *   *  *  *  *  *     * 

Finance 
 *  *   *  *  *   *  * *  

Podniková ekonomika a management 
 *   *  *  *  *   *    *  

Veřejná ekonomika a správa 
 *  *   *  *  *  *  *     

Hospodářská politika 
 *   *  *  *  *  *  *  *   * 

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
 *   *  *  *  *  *  *     * 

Mgr. 

Ekonomie 
    *    *  *  *      

Finance 
 *  *    *  *  *  *        

Hospodářská politika 
 *    *  *  *  *  *  *  *   * 

Podniková ekonomika a management 
 *  * *  *  *  *  *  *    *   

Regionální rozvoj a správa 
 *  *   *  *  *  *  *     * 

Veřejná ekonomika a správa 
 *  *   *  *  *  *  *      

Ph.D. Ekonomie 
     *     *  *           
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Hospodářská politika 
     *    *             

Podniková ekonomika a management 
 *    *    *          *   

Veřejná ekonomie 
     *    *   *        * 

Finance 
   *  *  *  *            
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B I. 2. Cíle, obsah a organizace studia v rámci dané oblasti vzdělávání jsou v souladu s posláním 

a strategickým záměrem vysoké školy a ostatními strategickými dokumenty vysoké školy.  

 

 

Shrnutí sebehodnocení:  
 

Cíle, obsah a organizace studia v rámci oblasti vzdělávání Ekonomické obory jsou v souladu 

s dlouhodobou strategií MU, s vnitřními předpisy, s dokumenty NAÚ a zásadními koncepčními 

dokumenty pro oblast vzdělávání Ekonomické obory na MU. Prostřednictvím procesu vnitřní 

evaluace studijních oborů/programů naplňujeme požadavek zajišťování kvality vzdělávání na MU. 

 

Výsledek sebehodnocení: 

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

 

1.4 Záměr dalšího rozvoje vzdělávací činnosti v oblasti 

 
Na fakultě dosud dobíhají pětileté souvislé magisterské programy na dostudování zapsaných studentů, 

jejichž studijní plány obsahově kopírují adekvátní programy bakalářské spolu s navazujícími 

magisterskými. V souladu s Boloňskou deklarací a dlouhodobou strategií MU nebudou tyto 

programy nadále uskutečňovány. 

 

Bakalářské a navazující magisterské studium v oblasti Ekonomické obory probíhá v prezenční i 

kombinované formě, které jsou obsahově identické a liší se pouze organizací studia a vzdělávacími 

metodami. Vzhledem k měnícím se nárokům pracovního trhu a poptávce po vzdělávání v určitých 

specializacích a určitou formou, plánujeme vytvořit v rámci kombinované formy zvláštní studijní 

program, který by lépe odpovídal požadavkům uchazečů. Vzhledem k legislativním změnám a 

dlouhodobému záměru MU plánuje fakulta vytvořit podmínky pro větší variabilitu volby studijní 

dráhy studentů zapsaných do prvních ročníků studia postupným vytvořením jednoho základního 

bakalářského programu na bázi současného společného celofakultního základu s vnitřními 

specializacemi a vzájemně prostupných hlavních a vedlejších studijních plánů.  

 

1.4.1 Bakalářské studijní programy 

 

Pokles počtu uchazečů o studium (především vzhledem k demografickému vývoji) vyvolává tlak na 

změnu struktury studijní nabídky tak, aby odpovídala zájmu uchazečů o studium a požadavkům trhu 

práce. Na bakalářském stupni plánujeme postupně přejít od oborové specializace k všeobecněji 

pojatému profilu ekonoma, redukovat vzdělávání v teoretických disciplínách a studium více 

orientovat na praktické, jazykové a komunikační dovednosti a praktické využití analytických technik. 

Profilaci absolventů plánujeme umožnit především individuální volbou studentů v rámci dílčích 

specializací a využitím systému hlavních a vedlejších studijních plánů (maior a minor). Je 

předjednána spolupráce v mezifakultních studijních kombinacích se všemi fakultami MU, se kterými 

takové spolupráce již probíhají: podle povahy jednotlivých studií bude využit systém sdruženého 

studia maior/minor (zejména s Přírodovědeckou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou sociálních 

studií, Fakultou informatiky) nebo vytvoření zvláštních jednooborových mezifakultních programů (s 

Právnickou fakultou).  
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1.4.2 Navazující magisterské studijní programy 

 

Navazující magisterské studijní programy plánujeme udržet zhruba ve stejné struktuře jako dosud, 

která odráží základní témata vzdělávání v oblasti a dlouhodobě se osvědčuje na trhu práce. Základem 

jsou vědecko-výzkumné a pedagogické profily pěti oborových kateder fakulty: Katedry ekonomie, 

Katedry veřejné ekonomie, Katedry regionální ekonomie a správy, Katedry financí a Katedry 

podnikového hospodářství. Tyto programy pokrývají základní tematické okruhy oblasti:  

 management, 

 účetnictví, 

 ekonometrie, operační výzkum, statistika, datové vědy, 

 finance, 

 mikroekonomie, 

 makroekonomie, 

 veřejná ekonomie, 

 marketing a obchod, 

 podniková ekonomika, 

 regionální rozvoj. 

V kontextu bakalářských sdružených studijních programů je předjednána spolupráce 

v mezifakultních navazujících magisterských studijních kombinacích se všemi fakultami MU, se 

kterými takové spolupráce již probíhají: podle povahy jednotlivých studií budou vytvořeny zvláštní 

jednooborové mezifakultní programy (např. Hospodářská politika a mezinárodní vztahy s FSS MU).  

 

 

1.4.3 Doktorské studijní programy 

Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského studia a je realizováno ve čtyřech 

studijních programech. Jeho účelem je výchova studentů k samostatné vědecko-výzkumné a tvůrčí 

činnosti, s cílem připravit je na vědecko-pedagogickou kariéru nebo vysoce kvalifikované působení 

v praxi. Současná struktura nabízených studijních programů je následující: 

 Ekonomické teorie, obor Ekonomie, kde je studium zaměřené na získání důkladných 

teoretických poznatků v oblasti moderní mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie a 

metodologie vědy jako takové. 

 Hospodářská politika a správa, kde je studium zaměřeno na získání hlubších teoretických 

poznatků v oblasti ekonomie, zejména makroekonomie a hospodářské politiky. Doktorské 

studium v oboru Veřejná ekonomie podstatně prohlubuje dosavadní teoretické znalosti 

doktorandů z oblasti veřejné ekonomie, a to v těsné vazbě na znalosti z oboru ekonomie. 

 Finance a účetnictví, které pokrývají znalosti z oblasti finančních trhů, účetnictví, 

bankovnictví, pojišťovnictví, podnikových financí a daní.  

 Ekonomika a management zaměřené na schopnost samostatně řešit odborné problémy 

z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, s důrazem na komplexnost a teoretické 

zdůvodnění daných řešení. 
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Současná podoba doktorského studia odpovídá zaměření fakulty a předpokládá se její zachování 

(překlopení stávajících studijních programů) a rozšíření o nový doktorský studijní program 

Regionální ekonomie. 

Studium charakterizuje individualizovaná forma studia a samostatná vědecko-výzkumná činnost 

doktoranda, kterým je na ESF MU přikládán klíčový význam. Doktorské studium se na ESF MU ve 

všech oborech uskutečňuje v prezenční i kombinované formě, přičemž v obou formách probíhá 

studium podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Všechny doktorské studijní 

obory ESF je možné studovat v češtině i angličtině, obor Finance také v němčině. Studium v českých 

programech je pro studenty bezplatné, studující v cizojazyčných programech hradí poplatek za 

studium. Standardní doba studia v doktorských studijních programech ESF je čtyři roky, maximální 

doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia je osm let. Studium se ukončuje státní 

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. 

 

Vývoj počtu doktorských studií na ESF (2010–2016) 

Údaje vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku. 

 

Kalendářní rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet (prez./komb.) 157 144 115 103 102 109 94 
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2.  TVŮRČÍ ČINNOSTI 

B II. 1. Tvůrčí činnost související s danou oblastí vzdělávání odpovídá charakteru uskutečňované 

vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání, pro niž vysoká škola žádá institucionální akreditaci. 

Žádá-li vysoká škola o institucionální akreditaci pro oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat 

bakalářské studijní programy akademického zaměření, magisterské studijní programy nebo doktorské 

studijní programy, musí uskutečňovat odpovídající vědeckou nebo uměleckou činnost; na tuto činnost 

se vztahují požadavky na tvůrčí činnost uváděné v těchto standardech pro institucionální akreditaci.  

 

 

Shrnutí sebehodnocení:  
 

Ekonomicko-správní fakulta se věnuje výzkumu v oblastech, které primárně vychází z oborové 

struktury a profilace fakulty, která se promítá do dlouhodobého výzkumného zaměření jednotlivých 

kateder. V současnosti je výzkumné zaměření fakulty orientováno vědecko-výzkumným profilem nově 

založených výzkumných institutů, které primárně zajišťují interdisciplinaritu oblastí výzkumu a rozvijí 

spolupráci výzkumných týmu nejen v rámci MU, ale i ostatních pracovišť mimo MU.  

Výzkum na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity pokrývá celou základní šíři 

teoretických či praktických problémů ve vazbě na ekonomii. 

Fakulta se podílí na řešení vědecko-výzkumných projektů financovaných nejen z tuzemských 

finančních zdrojů, ale i ze zahraničí a rozvíjí dlouhodobou spolupráci s výzkumnými ústavy a dalšími 

institucemi státní správy a samosprávy. 

 

Výsledek sebehodnocení: 

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

 

2.1 Organizace tvůrčí činnosti, hlavní tematické okruhy 

 

Oborová skladba a charakteristika jednotlivých kateder profiluje celkové zaměření vědecko-

výzkumné činnosti fakulty. Hlavními oblastmi výzkumu jsou v současné době především česká 

ekonomika, efektivnost veřejné správy, finance, vývoj a management podniků, regionální rozvoj.  

 

Hlavní výzkumná témata Katedry ekonomie 

 

 Instituce a hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách – zpracovává různá témata, 

která se zabývají výzkumem institucí a hospodářské politiky v zemích, které po roce 

1989 prošly ekonomickou transformací. Především pak tématy z měnové, fiskální a 

zahraničněobchodní politiky; podporováno grantem GA ČR 2015–2017 (garant: 

Libor Žídek). 

 Výzkum konkurence na trhu dopravních služeb – dlouhodobě řeší problematiku 

konkurenčního prostředí na trhu dopravních služeb, zejména železniční dopravy. Předmětem 

výzkumu je regulace trhu a zjištění narušených pravidel konkurence. Výzkum je dlouhodobě 

podporován externími i interními granty GA ČR 2004–2010: teorie a praxe dopravní politiky, 

TA ČR 2012–2015: výzkum liberalizace a regulace dopravního trhu, Visegrad Strategic 

Grant: analýza poptávky pro přeshraniční dopravu, Horizon 2020: výzkum spotřebitelského 

chování cestujících (garant: Martin Kvizda). 
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 Kvantitativní metody a makroekonomické modelování – zahrnuje dva druhy výzkumu. 

Historicky nejstarší z nich je zaměření na monetární makroekonomické modely a využití 

dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE). Aktuální pozornost je 

zaměřena na modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi na trhu 

práce; implementace nekonvenční monetární politiky a rozvoj technických nástrojů 

identifikace silně nelineárních dynamických modelů s v čase proměnnými parametry (garant: 

Daniel Němec). 

 Makroekonomické modelování chování ekonomiky během hospodářského cyklu – zaměření 

na výzkum chování ekonomiky během hospodářského cyklu. Dále jsou k této analýze také 

využívány dynamické makroekonomické modely, a to konkrétně modely DSGE a VAR 

(garant: Martin Slanicay). 

 Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize – výzkumný tým se 

zaměřuje na jeden z velmi aktuálních a palčivých problémů Evropy: nárůst volební podpory 

extremistických a populistických stran. Výzkum využívá nejen poznatků ekonomie, ale 

i ostatních společenských věd a interdisciplinárně propojuje výzkumné oblasti Masarykovy 

univerzity (ESF, PrF, FSS) a pěti vědních oborů, které jsou pro zkoumání této problematiky 

nezbytné – ekonomie, politologie, práva, sociální psychologie a sociologie (garant: Antonín 

Slaný). 

Hlavní výzkumná témata Katedry financí: 

 Výzkum vztahů mezi bankovní integrací a finanční stabilitou v Evropě – teoretická část 

výzkumu se zabývá formulací teoretického modelu, který ukazuje, že růst přeshraniční 

bankovní integrace způsobuje zvýšení přeshraniční diverzifikace rizik bank, což následně 

přispívá k růstu finanční stability jednotlivých bank, ale snižuje stabilitu národních finančních 

systémů. Empirické zkoumání teoreticky formulovaného vztahu je založeno na metodách 

panelové kointegrace a síťové analýzy, které shodně určují statisticky významný dlouhodobý 

negativní vztah mezi bankovní integrací a finanční stabilitou. Výzkum také vyhodnocuje 

kreditní riziko banky ve vztahu ke korporátnímu segmentu při posuzování úvěrových obchodů 

bankou a usiluje o návrh nové možnosti měření úvěruschopnosti a kreditního rizika 

korporátních klientů s cílem snížení kreditního rizika banky (garant Eva Horvátová). 

 Výzkum chování finančních trhů a investičních strategií – zaměření na témata, která se 

zabývají problematikou investování na finančních trzích, strukturovanými finančními 

produkty, využití benchmarkingu a pricingu derivátních finančních nástrojů, analýzou a 

predikcí tříd aktiv pro vybrané tržní segmenty, komparací aktivních a pasivních investičních 

strategií. Výzkum se opírá o moderní teorie financí a aplikuje současné poznatky 

behaviorálních financí, konkrétně zkoumání vlivu heuristik a biasů na chování a finanční 

rozhodování investorů (garant: Martin Svoboda). 

 Financial Literacy and Financial Behaviour – zkoumá determinanty finanční gramotnosti a 

její úroveň v České republice, dále zkoumá souvislosti mezi finančními znalostmi a finančním 

chováním mající implikace na finanční chování spotřebitelů v rámci ekonomiky. 

V návaznosti na to jsou také řešeny mezinárodní komparace úrovně finanční gramotnosti 

v rámci OECD. Úzká spolupráce v rámci tohoto výzkumu probíhá i s institucemi 

zabývajícími se touto problematikou v Německu, Rakousku, Slovensku a Maďarsku. Jelikož 

téma finanční gramotnosti se vyznačuje multidisciplinaritou,  jsou do výzkumu zapojeny i 

obory práva a pedagogiky, s potenciálem zapojení dalších oborů napříč univerzitou (garant: 

Martin Svoboda). 
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 Účetnictví v kontextu mezinárodního vývoje – výzkum je orientován na modelování 

ekonomických procesů, jejich měření, zobrazení a interpretaci v účetních systémech. Aktuální 

pozornost je věnována metodám měření a efektivního řízení výkonnosti obchodních 

korporací, modelům oceňování nehmotných aktiv (značek) a souborů aktiv a dluhů 

(obchodních závodů). Řešeny jsou problémy efektivních transformací podnikatelských 

subjektů z hlediska účetního, obchodního a daňového práva. Kontinuálně jsou monitorovány 

diference v současných národních a nadnárodních účetních systémech a navrhovány nové 

postupy umožňující jejich eliminaci (garant: Jaroslav Sedláček). 

 Výzkum komplexních systémů ve financích – výzkumný tým zpracovává různá témata 

z oblasti analýzy rizik a risk managementu, investičního rozhodování a analýzy 

finančních trhů pomoci teoretických a empirických metod tzv. complexity 

science, podle které se finanční systém chová jako komplexní adaptivní systém. 

Aktuální pozornost je zaměřená na modelování volatility na finančních trzích  

s využitím vysokofrekvenčních dat a síťovou analýzu přímé a podmíněné propojenosti 

finančních trhů a agentů (garant: Oleg Deev). 

Hlavní výzkumná témata Katedry podnikového hospodářství: 

 Správa a management organizací v konkurenčním prostředí – dlouhodobě realizovaný 

výzkum navazující na řešený projekt GA ČR (2012–2014) a mezinárodní rozvojový projekt 

INTERREG zahrnující výzkum výkonu správy a managementu malých, středních i větších 

společností působících na jednotlivých odvětvových trzích (garant: Petr Pirožek, Pavla 

Odehnalová). 

 Dodavatelské řetězce a logistika z pohledu zlepšování a udržitelnosti – je výzkumnou oblastí, 

jejímž jádrem jsou tzv. zpětné toky a reverzní logistika, tedy činnosti spjaté s výrobky, obaly 

a dalším materiálem, které jsou určeny k recyklaci či jiné formě zpracování.  Řízení těchto 

logistických a technologických aktivit (včetně jejich informačního zajištění) zahrnuje nejen 

nákladové a environmentální úvahy, ale může být i zdrojem poznatků pro design výrobků a 

jejich výrobu (garant: Radoslav Škapa). 

 Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku – zaměření na výzkum spokojenosti zákazníků 

v podnicích zpracovatelského průmyslu zaměřených na konečného spotřebitele a vztah této 

spokojenosti k výkonnosti podniku. Zkoumána jsou také odlišnost vnímání spokojenosti 

podnikem a jeho zákazníky, psychologické aspekty spokojenosti zákazníka a loajalita 

zákazníka, vše v kontextu výkonnosti podniku (garant: Petr Suchánek). 

 Komparace výkonnosti podniků pod domácí a zahraniční kontrolou – projekt se zabývá 

akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným o velikosti 50 a více 

zaměstnanců se sídlem v České republice. Výzkum je zaměřen zejména na komparaci 

výkonnosti podniků pod domácí a zahraniční kontrolou v období 2009 až 2015. Jde o zjištění 

rozdílů mezi oběma institucionálními sektory a analýzu příčin těchto rozdílů (garant: Ladislav 

Blažek). 
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Hlavní výzkumná témata Katedry regionální ekonomie a správy: 

 Teorie regionálního rozvoje a jejich aplikace – regionální rozvoj je interdisciplinární vědecká 

disciplína rozvíjející se v rámci tzv. regionálních věd. Přínos spočívá ve vypracování 

originální teorie integrovaného a udržitelného rozvoje, verifikované na příkladu České 

republiky a střední Evropy. Výzkumný tým konkrétně rozpracovává hodnocení účelnosti 

projektů na příkladu dopravní infrastruktury. Výzkum je orientován na metodiku hodnocení 

a její aplikaci na konkrétních případech. Jde o prakticky významné téma usilující o aplikaci 

holistického přístupu snižujícího potenciální rizika generovaná redukcionistickými přístupy 

z pozice cost-benefit analýzy (garant: Milan Viturka). 

 Výzkum procesů tvorby, transferu a využití inovací – jde o výzkum zabývající se zejména 

územními aspekty inovací v kontextu jejich systémové podmíněnosti a hodnocení možností 

jejich veřejné podpory – teritoriální studie, regionální inovační systémy, nástroje podpory 

(garant: Vladimír Žítek). 

 Výzkum cestovního ruchu – cestovní ruch je významné odvětví jak z makroekonomického, 

tak z regionálního (zejména jako nástroj podpory rozvoje hospodářsky zaostávajících oblastí) 

pohledu. Při jeho výzkumu je položen důraz na hodnocení územních předpokladů, marketing 

a management rozvoje cestovního ruchu (garant: Jiří Vystoupil). 

 Vybrané lokální a regionální procesy – výzkum je orientován na vybrané procesy ovlivňující 

rozvoj území. Jde zejména o problematiku revitalizací tzv. brownfields, výzkum organizace 

prostoru s důrazem na vývojovou a hierarchickou diferenciaci a regionotvorné procesy 

působící na mezoregionální, národní a nadnárodní úrovni (garant: Josef Kunc). 

Hlavní výzkumná témata Katedry veřejné ekonomie: 

 Redistribuční aspekty veřejných politik – velká část současné veřejné politiky spočívá v 

redistribuci finančních prostředků uvnitř společnosti. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na 

tři vzájemně propojené oblasti: (1) ke kterým sociálním skupinám jsou prostředky 

distribuované a nakolik se dosahuje cílů, které si daná politika vytyčila, (2) jak redistribuce 

ovlivňuje ekonomické chování subjektů na trhu – zejména ochota pracovat či účastnit se 

vybraných programů a (3) rozvoj výzkumných metod, které umožňují postihnout a zhodnotit 

analyzované nástroje redistribuce. Relativně samostatný výzkum je zaměřen na ekonomické 

a institucionální aspekty fungování zdravotnických systémů a jejich reforem. Klíčovými 

výzkumnými otázkami jsou role jednotlivých aktérů, jejich zájmy a efektivnost poskytování 

zdravotnických služeb (garant: Robert Jahoda, Ivan Malý). 

 Neziskové organizace, inovace a sociální podnikání – výzkum je realizován především 

Centrem pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), které se profiluje jako interdisciplinární 

centrum výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti, místo dialogu teorie s praxí a 

vzdělávací pracoviště zaměřené na další vzdělávání studentů a mladých vědeckých 

pracovníků. Mezi základní řešené problémy patří dopady činnosti neziskových organizací, 

financování těchto subjektů a jejich finanční zdraví, fenomény jako dobrovolnictví, filantropie 

apod.; podporováno granty GA ČR a Horizon 2020 (garant: Vladimír Hyánek). 
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 Veřejná správa – výzkum je zaměřený na různé aspekty fungování systému veřejné správy, 

zejména reformy veřejné správy a jejich hodnocení (projekt EUPACK financovaný 

Evropskou komisí, projekt Visegrádského fondu – evaluace reforem veřejné správy v zemích 

V4 a mnoho dalších), hodnocení, měření a management výkonnosti veřejné správy a na nové 

mechanismy poskytování veřejných služeb, vč. e-governmentu a zapojování stakeholderů 

(projekt GA ČR, vedení panelu v rámci IRSPM). Výzkum na ESF v dané oblasti má 

významný mezinárodní ohlas – prof. Nemec byl v červenci 2017 jmenován členem komise 

expertů pro veřejnou správu při OSN (garant: Juraj Nemec, David Špaček). 

 New Public Management a místní samospráva – výzkum se zaměřuje na implementaci 

nových nástrojů řízení (zejména řízení kvality a řízení lidských zdrojů), využívání nástrojů 

řízení znalostí, meziobecní spolupráci, spolupráci místní samosprávy a klíčových 

stakeholderů na územním rozvoji a místní finance. Zahrnuje také výzkumná témata spojená 

s místní samosprávou, jako např. governance, profesionální management, hybridní 

organizace, meziobecní spolupráce, interní a externí faktory ovlivňující  řízení obcí, sdílená 

ekonomika aj. (garant: Juraj Nemec, Jana Soukopová). 

 Efektivnost a evaluace veřejných služeb – dlouhodobě řeší problematiku efektivnosti 

poskytování a zabezpečování veřejných služeb, a to jak z pohledu social services, tak public 

utilities, především pak témata z oblasti školství, ekosystémových služeb, technických služeb 

(odpadové a vodní hospodářství, circular economy) aj. Výzkum je dlouhodobě podporován 

externími i interními granty GA ČR a TA ČR (garant: Jana Soukopová, Gabriela Vaceková). 

 Experimentální a behaviorální ekonomie – výzkum probíhá v těsné spolupráci s Katedrou 

ekonomie a je koncentrován ve výzkumném institutu Laboratoř experimentální ekonomie 

Masarykovy univerzity (MUEEL) a zaměřuje se na aplikaci experimentálních a 

behaviorálních metod na všechny oblasti ekonomie. Významnější akcent je v současné době 

položen na mikroekonomická témata a otázky veřejné ekonomie. Téma má však i 

mezioborový přesah, a proto dochází ke spolupráci s kolegy z jiných oborů, jako je 

psychologie či neuroekonomie (garant: Jiří Špalek, Tommaso Reggiani). 

 

Výzkum na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity je, jako jedna ze stěžejních činností 

fakulty, taktéž zajišťován několika výzkumnými instituty. Jejich zaměření odpovídá výzkumné 

činnosti jednotlivých kateder ESF MU. Výzkumné aktivity vyvíjí následující instituty: 

 Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP je akademickým 

pracovištěm MU úzce spolupracujícím s UK v Praze. Na základě interdisciplinární vědecko-

výzkumné činnosti rozvíjí poznání ekonomických, prostorových a společenských funkcí 

dopravy, dále rozvíjí dovednosti, metody a osvědčené postupy pro dopravní politiku a je 

mediátorem mezi dopravními odborníky z praxe a z decizní sféry. 

 Centrum pro výzkum neziskového sektoru CVNS se profiluje jako interdisciplinární 

centrum výzkumu a studia neziskového sektoru a občanské společnosti a slouží jako platforma 

interdisciplinární spolupráce výzkumných pracovníků čtyř fakult univerzity: Ekonomicko-

správní fakulty, Filozofické fakulty, Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií. 

 Laboratoř experimentální ekonomie Masarykovy univerzity MUEEL zahrnuje soubor 

výzkumných aktivit v oblasti experimentální ekonomie. 

 Institut cestovního ruchu INCERU je specializovaným akademickým pracovištěm 

Masarykovy univerzity při katedře Regionální ekonomie a správy ESF MU. Institut 

cestovního ruchu byl zřízen jako platforma pro mezioborovou spolupráci v oblasti základního 

a aplikovaného výzkumu cestovního ruchu. 
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 Výzkumný institut pro inovace RINSTIN realizuje kooperativní výzkum v oblasti inovací. 

RINSTIN sdružuje odborníky z různých sfér společenských věd, jejichž společný postup 

umožňuje zkoumat problematiku inovací z pohledu rozmanitých perspektiv. 

 Institut udržitelnosti podnikání RISB je zaměřen na výzkum udržitelného podnikání, 

přičemž udržitelnost chápe v jejím širším významu, tedy jako schopnost přetrvávat v čase a 

odolávat vnějším šokům. 

Na Ekonomicko-správní fakultě jsou každoročně pořádány vědecko-výzkumné akce s mezinárodním 

přesahem, které slouží k šíření a diskusi dosažených výsledků. Jedná se především o následující 

konference: 

 Konference Current Trends in Public Sector Research, organizována Katedrou veřejné 

ekonomie. Prezentovány bývají příspěvky týkající se veřejné správy, veřejných financí a 

neziskového sektoru. 

 Evropské finanční systémy, garantované Katedrou financí zaměřující se na oblast financí a 

bankovnictví v Evropské unii. Dotýká se rovněž finanční gramotnosti, finančního 

modelování, účetnictví a daňových systémů.  

 Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách pod patronací Katedry regionální ekonomie a 

správy. Představuje platformu pro setkání odborníků zabývajících se aktuálními tématy 

zkoumání evropských regionů. 

 International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 

organizuje Katedra podnikového hospodářství a představuje platformu pro výměnu 

nejnovějších výzkumných poznatků z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a 

marketingu. 

 Seminář Telč – odborné diskusní semináře k problematice veřejné dopravy, zejména 

železniční. Každý seminář má charakteristický interdisciplinární diskurz, do nějž jsou 

zapojeni odborníci z akademické sféry, z veřejné správy a samosprávy i z praxe, z dopravních 

společností a firem.  

 Young Economists’ Meeting – mezinárodní setkání mladých ekonomů, kterého se účastní 

především studenti doktorského studia z oblastí ekonomie a financí. 

 Prague Conference on Central and East European Countries‘ Railways, spolupořádá Fakulta 

sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, hlavním tématem jsou socioekonomické aspekty 

dopravních systémů, účastní se evropské špičky oboru.  
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ESF MU vydává tři vědecké časopisy indexované v mezinárodních databázích, které naplňují 

výzkumný profil fakulty: 

 Národohospodářský obzor / Review of Economic Perspectives – od roku 2014 je časopis 

indexován v databázích Scopus a ERIH PLUS, od 2017 Web of Science (ESCI). 

 Financial Assets and Investing – pro rok 2015 je časopis zařazen na Seznam recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od dubna 2015 je časopis indexován 

v databázi ERIH PLUS. 

 Czech Journal of Tourism – pro rok 2015 je časopis zařazen na Seznam recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od února 2015 je časopis indexován 

v databázi ERIH PLUS. 
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A IV. 2. Vysoká škola předkládá zhodnocení nejvýznamnějších aktivit vysoké školy v tvůrčí činnosti 

za posledních pět let v oblasti vzdělávání, pro kterou vysoká škola žádá o institucionální akreditaci.  

 

Shrnutí sebehodnocení:  
 

Výzkumné aktivity ESF v tvůrčí činnosti za posledních pět let lze považovat za odpovídající oblasti 

vzdělávání Ekonomické obory v rámci ČR. ESF MU dlouhodobě patří mezi významné výzkumně 

zaměřené ekonomické fakulty v rámci českého ekonomického prostředí. To dokazuje nejen 

interdisciplinární zajištění výzkumné spolupráce na fakultě, ale i zapojení akademiků a doktorských 

studentů do řešení výzkumných témat podpořených z tuzemských i mezinárodních zdrojů. Fakulta 

zajišťuje také šíření nejnovějších vědeckých poznatků prostřednictvím konání mezinárodních 

konferencí a vydáváním časopisů. 

 

Výsledek sebehodnocení: 

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

2.2 Nejvýznamnější aktivity vysoké školy v tvůrčí činnosti, hlavní tematické okruhy 

 

V oblasti publikačního výkonu Ekonomicko-správní fakulta roste, byť v posledních třech letech 

hodnocení výsledků výzkumných organizací (H2013, H2014 a H2015) ukázalo jen nepatrný nárůst. 

V hodnocení H2015 (za pětileté období 2010–2014) získala ESF celkem 5 873 RIV bodů, z toho 

v rámci Pilíře I (publikace) vygenerovala 5 364 bodů (v členění podle typů výsledků: 1JI – 976 bodů, 

1JS – 1 318 bodů, 1JR – 241 bodů, B/C – 1 925 bodů a D – 902 bodů), v Pilíři II (ERC granty / 

excelentní výsledky) – 446 bodů a v Pilíři III (projekty aplikovaného výzkumu) za partnerství na 

projektu H2020 – 18 bodů. 46 RIV bodů připadlo na aplikovaný výzkum. 

 

 
 

Publikační činnost akademických pracovníků reflektuje především kvalitní vědecké poznatky a 

výstupy vědeckých prací jak základního, tak i aplikovaného výzkumu, vyprodukovaných zejména při 

řešení vědecko-výzkumných projektů financovaných  GA ČR a TA ČR. 

 

117 227 187 237 349 474 686
1 224

2 271
3 070

3 860
5 510 5 627 5 873

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hodnocení publikačního výkonu

Počet ohodnocených výsledků Počet bodů
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Ekonomicko-správní fakulta MU v průběhu let 2011 až 2016 rovněž pokračovala v rozvoji vědecké 

činnosti, především v grantové oblasti.  

 

Grantovou agenturou MU byly podpořeny dva mezioborové granty řešené v rámci programu podpory 

výzkumu. Na mezinárodní úrovni se ESF podílela na řešení dvou prestižních grantů: na projektu 

Social Innovation and Civic Engagement financovaném ze 7. rámcového programu EU a projektu 

Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility financovaném 

z evropského programu H2020.  

 

Objem finančních prostředků alokovaných na vědu a výzkum se na ESF za posledních 5 let 

kontinuálně navyšuje. Za uvedené období bylo z národních zdrojů celkem financováno v základním 

výzkumu patnáct vědecko-výzkumných grantů podpořených Grantovou agenturou ČR. Kromě 

standardních projektů GA ČR fakulta řešila v dotčeném období jeden výzkumný grantový projekt z 

programu NAKI podpořený Ministerstvem kultury ČR a získala grant na řešení výzkumného projektu 

podpořený Grantovou agenturou Akademie věd ČR. 

 

V aplikovaném výzkumu bylo z programů Technologické agentury ČR financováno celkem šest 

projektů. V programu OMEGA čtyři projekty: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v 

železniční osobní a nákladní dopravě v ČR, Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly 

veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU, Význam 

regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální 

soudržnost a Tvorba systému automatické detekce jednání podezřelého z koluze ve veřejných 

zakázkách; v programu BETA dvě veřejné zakázky: Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i 

soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám 

zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) a 

Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji. 

 

K neméně důležitým aktivitám ESF patří rovněž expertní participace na přípravě grantových 

přihlášek. V poslední době to byla spolupráce s firmou Enantis, která za aktivní spolupráce Katedry 

podnikového hospodářství připravila studii proveditelnosti s kvantifikací podnikatelským propočtů a 

získala prestižní evropský grant SME Instrument Horizon 2020, Phase II. 
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Významní pracovníci a jejich vybrané výsledky  

Následující tabulka uvádí přehled významných pracovníků v oblasti vzdělávání a jejich 1–2 

nejvýznamnější práce v posledních pěti letech.  

Jméno  Práce Dopad 
Martin Guzi A Web Survey Analysis of the Subjective Well-being. 

International Journal of Manpower, United Kingdom: 

Emerald Group Publishing Limited, 2015, roč. 36, č. 1, s. 

48–67. ISSN 0143-7720. (společně s P. De Pedraza) 

Cílem práce bylo prozkoumat úlohu 

pracovních podmínek a charakteristik 

práce s ohledem na tři ukazatele 

subjektivního blahobytu (SWB): životní 

spokojenost, spokojenost práce a 

spokojenost s rovnováhou mezi 

pracovním a soukromým životem. Z 

metodologického hlediska práce ukázala, 

jak mohou společenské vědy využívat 

dobrovolné údaje o průzkumu webu. 

Martin Kvizda Role of railways in empowering travelers: A case study 

from the Czech Republic. Journal of Rail Transport 

Planning & Management, Elsevier, 2015, roč. 5, č. 2, s. 

31–49. ISSN 2210-9706. (společně s R. Jade a T. 

Molková) 

Článek popisoval vliv vznikající soutěže 

(po otevření monopolního trhu) na 

chování cestujících prostřednictvím 

dotazníkového průzkumu. Analýza na 

základě výsledků 586 respondentů 

dospěla k závěru, že posílení postavení 

cestujících je trvalé a zřetelné v 

marketingové strategii všech tří 

operátorů. 

Martin Kvizda Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to 

rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 

2010. Journal of Transport Geography, Oxford: Elsevier, 

2014, roč. 37, May 2014, s. 102–111. ISSN 0966 -6923. 

(společně s D. Seidenglanz) 

Článek představuje významný vědecký 

 výstup zejména proto, že otevřel téma 

reakce uživatelů dopravy na její náhlou 

nedostupnost způsobenou výrazným 

vnějším zásahem, konkrétně analýzu 

dopravního chování pasažérů letecké 

dopravy v Praze v období jejího 

týdenního kolapsu způsobeného 

výbuchem islandské sopky 

Eyjafjallajökull v dubnu roku 2010.  

Zdeněk Tomeš Competition in the railway passenger market in the Czech 

Republic. Research in Transportation Economics, UK: 

Elsevier, 2014, Volume 48, December, s. 270–276. 

ISSN 0739-8859. (společně s M. Kvizda, T. Nigrin a D. 

Seidenglanz) 

Článek popisuje vývoj hospodářské 

soutěže na českém železničním trhu 

cestujících. 

13 192

6 334

7 906

8 802

14 852
15 702

2 983

6 659
8 308

9 632 10 080

11 105

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoj účelové podpory na projekty VaV a institucionální podpory (v tis. Kč)
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Josef Kunc Are there differences in the attractiveness of shopping 

centres? Experiences from the Czech and Slovak 

Republics. Moravian Geographical Reports, AV ČR, 

Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2016, 

roč. 24, č. 1, s. 27–41. ISSN 1210-8812. (společně s F. 

Križan, K. Bilková, P. Barlík a J. Maryáš) 

Článek popisuje měření a hodnocení 

přitažlivosti nákupních center v ČR a 

SR. Výsledek práce umožňuje zobecnění 

výsledků alespoň pro východní a střední 

Evropu a provést srovnání s jakýmkoli 

jiným tržním prostředím. 

Petr Pirožek Corporate governance in Czech hospitals after the 

transformation. Health Policy, Dorchetser UK: The Dorset 

Press, 2015, roč. 119, č. 8, s. 1086–1095. ISSN 0168-

8510. (společně s L. Komárková, O. Lešetický a 

T.Hajdíková)  

 

 

Práce reaguje na současné aktuální 

problémy výkonu corporate governance 

nemocnic v ČR, které čerpají značnou 

část finančních prostředků z veřejného 

zdravotního pojištění. Zjištěné výsledky 

lze využít hned v několika rovinách 

praktické aplikace: na makroúrovni v 

rámci formulace zdravotní politiky státu, 

zejména v oblasti optimalizace struktury 

poskytovatelů péče, dále při dokončení 

reformních aktivit ve smyslu změn 

právní formy či zřizovatele nemocnic a 

na mikroúrovni v rámci výkonu 

efektivní správy a řízení nemocnic 

prostřednictvím corporate governance 

bez ohledu na formu vlastnictví. 

Jana 

Soukopová 

Population Age Structure and the Cost of Municipal 

Waste Collection. A case study from the Czech Republic. 

Journal of Environmental Management, Elsevier, 2017. 

ISSN 0301-4797. (společně s M. Struk a J. Hřebíček) 

Odpadové hospodářství je společnou 

veřejnou službou, jejíž poskytování je 

odpovědností místních vlád. Práce 

založená na výzkumu ukazuje, že v 

oblasti nakládání s odpady senioři 

určitého věku (přibližně na počátku 

odchodu do důchodu) mají překvapivě 

silný vliv na výdaje s nakládáním s 

odpady. 

Viktorie 

Klímová 

Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická 

realita. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 2015, roč. 63, č. 2, s. 147–166. ISSN 

0032-3233. (společně s V. Žítek) 

Článek zkoumá vztah mezi množstvím 

získaných zdrojů a vybranými 

charakteristikami regionů pomocí 

analýzy korelace a klastrů. Analýzy 

potvrdily existenci regionálního 

inovačního paradoxu v ČR. Tento 

paradox je zjevný zejména tehdy, když 

je výše dotací porovnána s celkovým 

regionálním hrubým domácím 

produktem. Tento paradox je zřejmý v 

OP Výzkum a vývoj pro inovace ve větší 

míře než v OP Podnikání a inovace. 

Vladimír Žítek Peripheral innovation systems in the Czech Republic at 

the level of the NUTS3 regions. Agricultural Economics – 

Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských 

věd, 2016, roč. 62, č. 6, s. 260–268. ISSN 0139-570X. 

doi:10.17221/170/2015-AGRICECON (společně s V. 

Klímovou) 

Cílem článku je v souladu s teoretickým 

ukotvením problematiky typologie 

regionálních inovačních systémů nalézt 

relevantní ukazatele, které je možné 

využít jako základ pro vymezení 

periferních regionálních inovačních 

systémů na úrovni českých krajů. Práce 

ukázala, že pro rozvoj inovací v tomto 

typu regionů je zcela nezbytná a klíčová 

dlouhodobá veřejná podpora ze strany 

státu či regionální vlády. 

  

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/237613?vysledek=8512;prac=1456;podprac=1
https://is.muni.cz/auth/osoba/237613?vysledek=8512;prac=1456;podprac=1
https://is.muni.cz/auth/osoba/807?vysledek=8512;prac=1456;podprac=1
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B II. 5. Zapojení vysoké školy do činnosti zahraničních a zvláště mezinárodních odborných 

organizací a do mezinárodních výzkumných projektů odpovídají charakteru uskutečňované 

vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání, pro niž vysoká škola žádá institucionální akreditaci.  

 

Shrnutí sebehodnocení:  
 

Internacionalizace výzkumných aktivit ESF MU zahrnuje jak participaci na mezinárodních 

výzkumných projektech, tak i tomu odpovídající publikační činnost. Při srovnání s ostatními 

významnými ekonomickými fakultami v ČR lze konstatovat, že v realizaci mezinárodních výzkumných 

projektů je postavení ESF MU vyhovující. Do mezinárodních výzkumných aktivit jsou zahrnuti nejen 

akademici, ale i studenti doktorského studia. Fakulta taktéž pořádá uznávané mezinárodní 

konference ve středoevropském prostoru k setkávání a diskusi výzkumných výstupů v celé šíři 

ekonomických oborů s vydáváním indexovaných sborníků. Na fakultě vychází čtyři odborné časopisy 

v angličtině. 

 

Výsledek sebehodnocení: 

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

 

Z mezinárodních výzkumných projektů, které fakulta v posledních pěti letech řešila, lze kromě již 

zmíněných dvou prestižních grantů Social Innovation and Civic Engagement financovaného ze 7. 

rámcového programu EU a projektu Governance of the Interoperability Framework for Rail and 

Intermodal Mobility financovaného z evropského programu H2020 uvést výzkumný projekt 

financovaný Evropskou unií prostřednictvím programu Erasmus+ (programový rámec: Spolupráce 

na inovacích a výměny osvědčených postupů) s názvem Financial management, Accounting and 

Controlling curricula development a 4 výzkumné projekty financované Mezinárodním visegrádským 

fondem (strategické granty / malé granty): Transport Integration for Prosperity. The Importance of 

Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries, Economic challenges for Higher 

Education in the Central and Eastern Europe, Government vs. Governance in teaching of young 

academicians in V4 a 25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna.  
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3.  PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY, TVŮRČÍ ČINNOSTI 
A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ  

B II. 2. Celková struktura personálního zajištění výuky, tvůrčí činnosti a souvisejících činností 

akademickými pracovníky v dané oblasti vzdělávání odpovídá z hlediska kvalifikace, věku, délky 

týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi charakteru uskutečňované 

vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání, pro niž vysoká škola žádá o institucionální akreditaci, 

a žádanému typu nebo typům studijních programů a zajišťuje: 

a) garantování úrovně kvality dané oblasti vzdělávání jako celku a jejího rozvoje, 

b) garantování studijních programů v této oblasti a 

c) garantování výuky těchto studijních programů.          

 

Shrnutí sebehodnocení:  
 

Personální zabezpečení vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání Ekonomické obory považujeme za 

stabilizované a adekvátní. Již několik let pokračuje trend postupného zvyšování kvalifikace 

akademických pracovníků klíčových pro uskutečňované studijní programy.  

 

Výsledek sebehodnocení: 

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

 

Počet kvalifikovaných pracovníků je dostatečný pro zajištění kvalitní výuky ve všech studijních 

oborech/programech. Na jednotlivých katedrách se průběžně připravují pracovníci na habilitační a 

profesorská řízení, kolektiv je průběžně doplňován tuzemskými i zahraničními pracovníky v pozici 

docenta nebo profesora v rámci otevřených mezinárodních výběrových řízení. Současný i plánovaný 

rozvoj kvalifikací je tedy dobrým předpokladem pro uskutečnitelnost a udržitelnost výuky.  

 

 

 

Personální složení Ekonomicko-správní fakulty je následující:  

Profesoři Docenti 
Odborní 

asistenti 
Lektoři 

Vědečtí 

pracovníci 

Technicko-

hospodářští 

pracovníci 
fyzický 

počet 

přepočtený 

počet 

fyzický 

počet 

přepočtený 

počet 

11 7,15 26 22,45 58 10 19 65 
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4.  MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ  

B II. 5. Mezinárodní působení vysoké školy mající vztah k dané oblasti vzdělávání, zejména 

zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků, integrace možnosti zahraničních mobilit 

do studia ve studijních programech, a předpoklady pro uskutečňování těchto činností odpovídají 

charakteru uskutečňované vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání, pro niž vysoká škola žádá 

institucionální akreditaci.  

Shrnutí sebehodnocení:  
 

Mezinárodní působení Masarykovy univerzity v oblasti Ekonomické obory plně vyhovuje standardům. 

MU podporuje studentské i akademické zahraniční mobility a vytváří podmínky pro začleňování 

zahraničních vyučujících do standardní výuky. MU aktivně vyhledává a rozvíjí nové možnosti 

institucionální spolupráce se zahraničními partnery, což spolu s dobrou kvalitou podpůrných procesů 

v oblasti mezinárodních vztahů vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj internacionalizace 

v oblasti Ekonomické obory. 

 

Výsledek sebehodnocení:  

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

Nejdůležitějšími mobilitními programy podporujícími studentskou výměnu jsou programy Erasmus+ 

a CEEPUS. Ekonomicko-správní fakulta je aktivně zapojena do obou programů. V pravidelných 

intervalech jsou organizována výběrová řízení, ve kterých studenti osvědčí předpoklady pro výjezd 

na zahraniční studijní pobyt. Ten mohou realizovat v souladu s podmínkami programu (standardně 

na jeden až dva semestry, v odůvodněných případech může být pobyt na žádost studenta prodloužen). 

Studenti mají možnost vycestovat na studijní stáž na více než 70 partnerských univerzit v celé Evropě. 

V posledních 5 letech vyjelo do zahraničí více než 700 studentů v oblasti Ekonomické obory, počet 

studentů, kteří ve stejném období přijeli na studijní stáž ze zahraničí je přibližně stejný. Počet 

vyjíždějících studentů v posledním období (5 let) zůstává v absolutních číslech přibližně stejný (což 

znamená, že vzhledem ke klesajícím počtům studentů relativně roste), počty přijíždějících studentů 

za stejné období rostou cca o 15 % ročně. Také počet partnerských smluv v rámci programu Erasmus+ 

v posledních letech mírně roste. 

 

Také v oblasti akademických mobilit jsou nejdůležitějšími programy podporujícími mezinárodní 

výměnu programy Erasmus+ a CEEPUS. Ekonomicko-správní fakulta je aktivně zapojena do obou 

programů. V pravidelných intervalech jsou organizována výběrová řízení, ve kterých mohou 

akademičtí pracovníci získat podporu pro výjezd na zahraniční pobyt. Ten mohou realizovat 

v souladu s podmínkami programu (standardně na jeden až dva týdny, v odůvodněných případech 

může být pobyt na žádost prodloužen). Řada zahraničních výjezdů však probíhá také na základě 

bilaterálních dohod. V posledních 5 letech akademičtí pracovníci ESF MU uskutečnili více než 

350 zahraničních výjezdů (nejsou započítány výjezdy na zahraniční konference a semináře, těch bylo 

ve sledovaném období dalších cca 240). 

 

ESF MU je úspěšná i v oblasti začleňování zahraničních akademických pracovníků do výuky. 

V současné době na fakultě působí zahraniční odborníci na základě všech typů pracovních smluv 

(pracovní smlouva, DPČ, DPP). Jejich počet je v posledních pěti letech stabilní, resp. kolísá mezi 60 

a 70 osobami ročně. 

 

ESF MU již několik let realizuje výuku na navazujícím magisterském stupni studia v anglickém 

jazyce. Dva ze čtyř těchto studijních programů jsou zařazeny do programu MŠMT na podporu studia 
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cizinců ze třetích zemí (tzv. program vládních stipendistů). Počet studentů v těchto studijních 

programech postupně každý rok mírně roste, v akademickém roce 2016/17 v těchto oborech 

studovalo celkem 50 studentů. Za uvedené období tyto obory absolvovalo celkem 45  studentů. 

 

Důležitou částí v rámci internacionalizace v oblasti Ekonomické obory je také institucionální 

spolupráce. Na základě uzavřené smlouvy a platné akreditace ESF MU dlouhodobě realizuje společný 

studijní program s francouzskou univerzitou Rennes I. Jde o program typu joint degree – navazující 

magisterské studium veřejné správy Master Franco Tcheque d’Administration Publique (MFTAP). 

Studium probíhá ve dvou jazycích a francouzskou část vyučují kolegové z partnerské univerzity. 

Součástí studia je i tříměsíční zahraniční pracovní stáž v některé z institucí francouzské veřejné 

správy. Stáž absolvují všichni studenti oboru. Ve sledovaném období (5 let) obor včetně zahraniční 

stáže absolvovalo více než 100 studentů. 

 

Pro budoucí rozvoj mezinárodní institucionální spolupráce v oblasti výuky je důležitá i existence řady 

bilaterálních smluv (mj. s univerzitami ve Francii, Itálii, Finsku, Velké Británii a na Ukrajině). 

V rámci těchto smluv probíhá dlouhodobá studentská mobilita (typicky 1 rok) a záměrem je ve 

střednědobém horizontu tato partnerství rozvinout do podoby společných studijních programů. 

 

Podpůrné a administrativní procesy v oblasti internacionalizace jsou na ESF MU centralizovány. 

Pracovnice zahraničního oddělení mají dostatečné jazykové kompetence a jsou plně proškoleny pro 

vykonávání agendy (krátkodobých mobilit studentů a akademiků, studijní agenda v rámci 

cizojazyčných studií, zahraniční marketing a recruitment). To je důležitým předpokladem pro udržení 

kvality procesů v oblasti internacionalizace a pro její další rozvoj. 
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5.  SPOLUPRÁCE S PRAXÍ  

B II. 6. Spolupráce s praxí odpovídá charakteru uskutečňované vzdělávací činnosti v dané oblasti 

vzdělávání, pro niž vysoká škola žádá institucionální akreditaci.  

 

Shrnutí sebehodnocení:  
 

Spolupráci s praxí v rámci Ekonomicko-správní fakulty v oblasti vzdělávání v ekonomických oborech 

shledáváme nyní jako vyhovující. Fakulta pravidelně reaguje na měnící se požadavky trhu i potřeby 

studentů, na základě kterých pravidelně vyhodnocuje další strategické kroky ke zlepšení a 

prohloubení nabídky praxí a stáží pro studenty. I nadále se hodláme zaměřit na rozšiřování a 

zefektivňování poskytování praxí a stáží a zapojit do projektů ve větší míře studentské spolky a 

organizace a prohloubit spolupráci s našimi dlouhodobými i novými partnery.  

 

Výsledek sebehodnocení:  

Úplný soulad Podstatný soulad Částečný soulad Nesoulad 

 

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity probíhá systematická podpora spolupráce 

s praxí jak v jednotlivých studijních oborech, tak napříč fakultou v rámci systému Partnerství. 

V posledních letech bylo řešeno několik projektů, které reagovaly na dlouhodobou potřebu 

zkvalitnění a zefektivnění způsobu poskytování praxí a stáží, a to nejenom ve prospěch studentů 

a fakulty, ale současně i ve prospěch partnerských organizací, ve kterých studenti praxe vykonávají. 

Praktická výuka tohoto typu studentům umožňuje seznámit se s výkonem funkcí, pro které jsou 

studiem na fakultě připravováni, a to v podmínkách organizací zaměřených na problematiku daného 

studijního oboru. Studenti se na těchto praxích mohou zapojit do řešení konkrétních problémů, mohou 

diskutovat s významnými odborníky z oboru či s organizací spolupracovat při tvorbě diplomové práce. 

Celkový rozvoj systému praxí a stáží byl inovován s pomocí projektu Podpora odborných praxí a 

stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů. V rámci projektu došlo k výrazné podpoře 

zapojení dalších odborníků z praxe do výuky a byl vybudován systém podpory praxí a stáží studentů 

u jejich potenciálních budoucích zaměstnavatelů včetně tvorby příslušných fakultních směrnic. V 

rámci projektu bylo realizováno několik workshopů a konferencí a rovněž byl zahájen monitoring 

trhu práce pro absolventy. V rámci projektu byla také řešena problematika zapojení studentů do řešení 

konkrétních problémů, umožnění diskuse s významnými odborníky z oboru, přístup k datům a 

seznámení se s reálnými procesy probíhajícími v subjektech odběratelské sféry (ve smyslu subjektů 

z praxe). Pro fakultní úroveň měl projekt výsledek týkající se vytvoření sítě partnerů z odběratelské 

sféry, kteří dlouhodobě budují koncepci zapojení studentů do aktivit v rámci společnosti.  

Konkrétním příkladem navazujícím na systémové budování praxí byl projekt Partnerství subjektů 

meziuniverzitní studentské sítě, který připravila Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 

ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Mendelovou univerzitou v Brně. Jeho cílem 

bylo propojit vysokoškolské vzdělání s praxí, prohloubit spolupráci univerzit se statutárním městem 

Brnem a zároveň prohloubit spolupráci jednotlivých fakult těchto univerzit a zvýšit sdílení poznatků 

mezi jejich studenty. Projekt je nadále realizován a v roce 2017 se rozšířil na mezinárodní rovinu 

zapojením Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Technické univerzity ve Vídni a měst 

Bratislava a Vídeň. Díky této spolupráci tak bude možné vzájemně si předávat znalosti a propojit 

studenty a školy ze všech zapojených měst. 

Dalším příkladem systémové podpory propojení s praxí v rámci jednotlivých oborů je projekt Stáže 

studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy, jehož cílem je upevnění vztahů a 
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prohloubení spolupráce mezi ESF MU, vybranými institucemi veřejné správy a studenty a posílení 

pozice absolventů na pracovním trhu. Za tímto účelem byla vytvořena komunikační platforma pro 

rozšíření sítě spolupracujících organizací, u kterých probíhají stáže studentů oboru Veřejná správa (L' 

Administration publique). V rámci projektu je podpořena nejen mobilita studentů, vyučujících i 

odborníků, ale také workshopy za účasti českých i zahraničních (primárně francouzských, ale i 

ostatních, např. švédských) odborníků z oblasti veřejného sektoru (veřejné správy, financí, politik 

apod.). 

Ve vazbě na zkušenosti z posledních let jsou dále reflektovány podněty z trhu práce, kdy je na 

některých oborech zaváděn systém povinných praxí či stáží. Celkový systémový rozvoj této oblasti 

propojený i s rozvojem na dalších fakultách Masarykovy univerzity je řešen v rámci projektu 

Masarykova univerzita 4.0.  V rámci projektu budou zavedeny povinné praxe v navazujícím 

magisterském studiu ve vybrané organizaci soukromého či veřejného sektoru v předem stanovené 

minimální délce (120 hodin). Klíčovou částí zde bude propojení praxí na další předměty spojené se 

zpracováním závěrečné práce, kdy student povinně absolvuje konzultaci/stáž u potenciálních 

zaměstnavatelů v rámci zpracování diplomové práce. 

Další formou existující spolupráce ESF MU s praxí jsou projekty Top Students Centre (TopSeC) a 

Becomes a spolupráce s firemními subjekty v rámci systému Partnerství. TopSeC nabízí studentům 

příležitost setkávat se pravidelně s experty z praxe na odborných workshopech, vyzkoušet si nanečisto 

výběrová řízení a získat zajímavé poznatky z praxe, která je každodenní součástí práce u partnerů 

TopSeC. TopSeC je zařazen do výukového procesu jako samostatný volitelný předmět, jeho obsah 

tvoří firemní partneři projektu. Becomes je společným projektem společnosti Becomes, s.r.o., a ESF 

MU, díky kterému se mohou vybraní studenti naučit italský jazyk a italské účetnictví, odjet na 

pracovní stáž do Itálie a získat práci v Brně. V rámci systému Partnerství spolupracuje fakulta 

s firemními subjekty, jejichž experti se zapojují do výuky na fakultě a které pořádají pro studenty 

exkurze, cvičná výběrová řízení a další aktivity, které studentům zvýší šanci na uplatnění v praxi. 
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6.  SHRNUTÍ 

Dosavadní zkušenosti Masarykovy univerzity s uskutečňováním studijních programů v oblasti 

Ekonomické obory dávají dobrou záruku pro udržení a zvyšování kvality vzdělávací činnosti na 

bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Na základě provedeného sebehodnocení 

konstatujeme pro oblast Ekonomické obory téměř úplný soulad se všemi požadavky na danou oblast 

vzdělávání, které tvoří součást Standardů pro institucionální akreditaci podle nařízení vlády  

č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. 


