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30 let Ekonrnnické fakulty VŠB-TU Ostrava 
(Projev děkana při příležitosti konání rozšířeného 
zasedání vědecké rady Ekf VŠB-TU Ostrava 
dne 4.9.2007) 

Vážený pane prezidente, 
vážený pane senátor�\ 
vážený pane poslanče, 
Vážená paní ministryně (školství, mládeže a tělovýchovy České republiky), 
vážená vědecká rado, 
vážení hosté, 
dámy a pánové, 

je pro mne milou povinností oslovit Vás na dnešním rozšfreném zasedání Vědecké 
rady Ekonomické fa:rnlty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 
konaném u příležitost.i 30. výročí založení ekonomické fakulty. 

Třicet let v životě člověka je jistě mnoho, třicet let v životě instituce jakoby 
toto tvrzení pouze podtrhovalo. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské -
Technické univerzity Ostrava za dobu své existence ovlivnila životy mnoha lidí, 
ať již to byli lidé před katedrou nebo za ní. Je to zvláštní pocit, pocit, který na 
jedné straně hfojc, na straně druhé zavazuje. Stejně tak ž.ivul fakulty ovlivnila 
fada osobností. Chceme-li být k historii objektivní, musíme si připomenout, že 
v době vzniku ekon�,mické fakulty to byli rektor VŠB v Ostravě prof. Oldřich 
Hajkr a první děkan ekonomické fakulty prof. Jindřich Mikeska. Nelze 
zapomenout ani na další děkany. Všichni vryli do pomyslné pamětní desky 
ekonomické fakulty neopomenutelnou stopu. Rovněž mezi absolventy ekonomické 
fakulty je celá fada velmi významných jmen. Ostatně další prúběh rozšfreného 
zasedání vědecké rady toho bude neklamným dúkazem. Je velice příjemným 
zjištěním, že absolventi na svou fakultu i přes mnohdy velmi úspěšnou kariéru 
nezapomněli. Jednoznačným dúkazem bylo letošní setkání absolventú konané 
právě u příležitosti 2•1. výročí založení ekonomické fakulty. 

Dovolte mi nyní r.ěkolik poznámek k historickému vývoji ekonomické fakulty. 
Ostravská prúmyslová aglomerace a prostředí, které ji především v 80. a 90. 
letech provázelo, ovlivňovalo i osudy ekonomické fakulty. Fakulta svou činností 
púsobila neustále na hospodářskou praxi a sama byla touto praxí ovlivňována. Je 
možné vysledovat trendy spjaté s vývojem koncem 80. Jet minulého století, kdy se 
fakulta angažovala v tehdejším procesu přestavby hospodářského mechanismu, 
jehož neudržitelnost a zkostnatělost bránila ekonomickému rozvoji. Ve výuce byla 
zdúrazňována potfo!:•a hlubšího uplatnění zbožně peněžních vztahů a nutnost 
vytvoření takového ekonomického prostředí, v němž by · výrobci museli ve 
vlastním zájmu pružněji reagovat na existující poptávku po zboží a službách. 
Tyto snahy byly ovšem polovičaté a byly omezeny tehdejšími ideologickými 



難  M ATE R IA LY 

jsou dobr6 materi貞ln6 technick6 a pedago'ck'PodminW, ale z可m6na nad§enina 
vy騎i odborn‘ 喜k(de,Na tuto skute亡nost musf navazovat podpora org'n貢 mistni 
sprdvy a samospr貞vy,Posledni, nikoliv ov喜em co se vyznamu Wk貞， d貢le乞itou 
skuteとnosti je spr貞vn貞 volba studりnich obor6 respekt可ici speci6ka a po廿e加  
dan6ho reいonu. 

PoMtkem 90.let,kdy na§e魚kulta za乞kala obrovsW ndr丘stz司mu o studium 
ekonomick6 prdblematiし， dos貞hlpoとet piihl言§ek ke studiu hodno切  7000. 
ziejm6 pod vhvem切ho切とisla do喜lo ke zru喜eni kombinovan6 krmv studia.k加r' 
Dy」a tenay oznacovana Jako dalKove studlum nebo studlum prl zaIliestn台ni.To切  
rozhodnuti se 亡asem dk貞zalo jako ukvapen6,proto乞e k n6mu nepfistouPila舶dnd 
Jin貞 ekonoInicし  zam6iena vysok貞喜kola.Trvalo takika Patnhct let,ne乞 se 
souとasn6 vedeni 魚kulり rozhodlo situaci 注喜it.vedし nas k tomu dva d心le乞it' 
負ktory. Na stiednich§ko垣ch nyni stud呼 popula亡n6 slab§iroとniky,co乞 se 
Pr可ev可eHes可ichn po亡temp五hl館ek ke studiu prezenとniらrmy studia.Oten切  
men§iPoとet absolvent貢 se navic mushne"d6lit" s rostouchn Poとtem soukrom,ch 
vysoWch §koL Cht'li jsme rovn6乞 umo営nit Piistup k vysoko営kolsk6mu vzdるldni 
dal§hllz司emc'111一 Piipravili jsme ma切ri貞b a nasledn6 ziskali akreditaci 
kombinovan6 釦rmy studia pもti vybran,ch bakal証sk,ch stud'nich obor6' 
studium oboru Ve珂nh ekonomika a spr'v'otevielaぬkultapoprv6v roce2006 
v Sumperku， とim乞 p叱et,,deta§ovanJch pracovi就“魚kulW dos貞hlpoとtu tii. 

Na n6kolika 6islech chci nyni dokumentovat プm6ny,knim乞  do§lo za 
poslednich p6t let ve struktuie studbnkh program貢 apoとtu student貢． Budu tedy 
srovn自vat akademick6 roW 2001/2002 a 2006noo7,kdy魚kulta slavna 25,resp. 
30 let od sv6ho zalo乞eni. 

zatimco Pfed p66 leW jsme lnるli 479 bakal証貢  v prezen己nhn studiu, 
vsouとasnosti to je 3 63l student貢 bakal百fsk6ho studia,z toho 77 v koInbinovan6 
釦rm6.zcela oPaとn● byl呼v可 vInaいstersk6m studiu,kden貞11〕 dob山可i"dlouh6'' 
pるtilet6 programy.zapるt let se Poとet student貢 maいs切rsk6ho studia sni粗  
z 3893 na l909,P五とem乞 v喜ichni stud可i prezenとni 釦rmu.Takika nemるnn白 je 
situace v doktorsWch studりnich programech,kde oproti 292 student6m pied p醐  
1eW nyni stud可e 306 student貢． V obou srovn喜van●ch akademicWch letech可1 
pouze ka乞む Pdサ student v prezenとni brlll6.S timto nem龍emeb,t sPokojenia 
chceme tento pom6l I×）stupn6 mるnit tak,a加 se zvy§oval,vbudoucnu snadi 

fp加吋§il,podil prezenとn'stud可kich doktorand& 
DynamicW rozv可 inおrInaとnkh technoloいiaj可ich vstup do vzdる1貞v貞ni 

oteviel zcela nov'mo乞nosti. Ekonomickh fhkulta na tuto skute亡nost reagovalaji乞  
poとdtkem tohoし〕 tiskileti vytvoienhn 、lirtuhlni univerziW,kter言 zav五di do v,uし  
InvしeLearningu s vyu乞ithn internetu.Podporou pro tyto inova亡ni piistupy bylo 
vytvoieni Ins抗tutu inovace vzd‘垣v貞ni,kteげ  とinnosti sP可ovan6 sP可mem 
eLearning metodicky a organizaとn6 zabezpe亡可e.v Poslednhn akademick6m roce 
byl eLearnipg s vyutithn sys挺mu Moodle zaveden u vke ne乞 stovky p王edmもt6. 
To ndlll tak6 umo乞nilo ziskat akreditaci kombinovan6釦rmy bakal貞isk6ho studia 
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vl Krom6 standardnich technologii v oblasti eLearningu, kter6 se uplathuj ji 
raau iet ve vyukovem~ procesu v§ech forem studia na fakult6, se v poslednim 
oouom zacmaji vyrazne prosazovat tak' modernf metody publikace pedna§ek 
a prezentaci na webu s podporou vicedruhovch m6dii. Projekt MERLINGO je 
Kooruinovan pracovniky .taやツ・  Jeho hlavnim cilem je vybudov良ni centr貞lnho 
woz讐e vzaelavacicn objektu obsahujcho prezentace pedagog貢  v prostiedi 
ia'oani aKaclemicke poctaov' st6 CESNET. Na projektu ji dnes participuje 

raua.1 vysoRycn Skol z Uesk6 republiky a je z mnoha pohled心  jedineとnym 
a uniaatnirn resenim 1 V kontextu vysokch 喜  kol zemi Evropsk6 unie. 

v roce そ  uuo jsme zlekali akreditaci distanとni formy studia navazujicho 
maglstersKeno studijnho 一  oboru - Kvantitativni podpora managementu. 
implementace elektronickho vzd6l貞vdni odstra五uje mistni odlouとenost jak 
psuagogu,! aK stuaujicich..''o se projevilo ve skute亡nosti, 乞  e na prvnim distanとn6 
realizovanem oPoru一  se krome ekonomick6 fakulty podileji tak6 Fakulta 
eleatrotecnniay . a intormatiky na喜i univerzity, Obchodnる  podnikatelsk貞  fakulta 
誉ezsKe univerzity v Karvine,」  Fakulta informatiky a managementu Univerzity 
riraaec 押alove,., l-'rirodovedeck豆  fakulta Ostravsk6 univerzity v Ostrav 
a v aauita inlormatlity a statistiky Vysok6 § koly ekonomick6 v Praze. 

1 ve vyvoji eKonomicae takulty se postupn6 projevila i ada zmるn ve struktue 
sLuwjnicn oPoru. '1y亡o skutenosti se mimo jin6 odrazily tak6 ve vzniku novch 
Kateuer二n.ateary evropske integrace a Katedry ekonomick6 乞  urnalistiky. Vuku 
na laKulsev zajistuje nyni celkem patn貞ct kateder. Snahou ekonomick6 fakulty je 
uiounouooe ziepsovat Rvahtikacni strukturu pedagog貢  a zvy喜ovat poとty profesor貢  
a aocentu.1 lento proces je 一 u zce spojen s v6decko-v●zkumnou 亡  innosti, se 
zapojenim ao mezluniverzitnich i mezin五rodnich vzkumnch projekt貢  a 喜  irokou 
puoliKacni ノ  cinnosu. lNa ekonomick fakult6 v souとasnosti p五sobi 194 
peaagogicKycn pracovniku, z toho je 23 profesor貢, 34 docent貢  a 137 odborn,ch 
asisLentu. uinnostte ulty dale zajigtuje 72 technicko-hospod奇skch pracovnk. 
1,-1，  讐zoytnou poamlnKou pro zajisteni vuky je akreditace studijnich program6. 
v posieunicn avou letech jsme se soustfedili na pfipravu novch a prodloifeni 
aareuitace stavajicich programu v prezen亡ni nebo kombinovan6 formる, phpadnも  
s vyuaou v angactine. lines m自me akreditaci v6t首iny na喜ich studijnich program貢  
a 000ru l prodlou2enou az一do roku一  2013, akreditace obor貢  pro habilitaとni ii zeni 
a rizeni K e jmenovan protesorem dokonce do roku 2015. 

Ekonomick貞  fakulta zabezpeとuje kurzy celo乞ivotnho vzd6lav豆ni,6i m乞  
reaguje na po2adavky dalgiho vzdel貞vni uchaze駈, kteh nemohli vzd6lhni ziskat 
v minulosti nebo si potiebuji vzdるlni dopinit. Mnozi absolventi kurz貢  
celozivotrnno vzdelavani vyu万vaji ustanoveni z貞kona o vysokfch 喜  koldch 
a prestupuji uo vysokoskolskeho studia, kde ndslednる  zisk貞vaji bakal自iskf titul. 
n.rome tecnto Kurzu Pakalarskeho typu realizujeme krdtkodob6 kurzy zam6ien6 
na proolematiku ucetnictvi a dani a ocehov貞ni majetku. 

Csteとn6 vjimeとnou aktivitou ekonomick fakulty je uskute亡hov貞ni 
prestiznino studia MNA. Jako jedna z deseti instituci v Cesk6 republice 
zajistujeme toto studium spolecne s John Moores University v Liverpoolu. O torn, 
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乞  e kvalita studia je vysok, svもd亡i skuteとnost, 乞  e zjemci museji na pijeti ke 
studiu と  ekat mnohdy vce ne乞  jeden rok. 

VznamnJm prvkem aktivit fakulty je orientace na internacionalizaci vuky, 
vdy a v●zkumu, kterd se trvale rozvj. Ji乞  nりkolik let realizujeme vuku 
vybran了ch piedmるt亡  pro zahraniとni i na営e studenty v angliとtinる; Anglickou 
vuku mdme akreditovdnu pro studijni obory Marketing a obchod, Finance, 
Ndrodni hospoddistvi v bakal'tsk6m studiu a Eurosprdva v magistersk6m studiu 
a v letonim roce pipravujeme roz営什eni poとtu t6chto obor貢. Reag'ujeme tak na 
rostouci-i zjem zahraniとnch investor貢  o Moravskoslezsk kraj a rostouci zjem 
zahrani亡nich student立  o studium na na§i fakult6. 

Fakulta md uzavFeny smlouvy o spolupr貞ci a vJm6nる  pedagog i student貢  
s vice jak 40 zahrani6nimi partnery. Po亡et piiji乞djicich student貢  na 
ekonomickou fakultu trvale roste a ka乞d, semestr na na営i fakultb studuje n6kolik 
desitek t6chto student貢. Obdobna je situace i u vjezd貢  student貢  a pedagog貢  
ekonomick6 fakulty zejm'na v ramci programu SOCRATES, kdy poとet 
vyji乞djcch pesahuje とi slo 100.ロ  sp醐nm projektem je studium Double-Degree, 
kter6 je realizov貞no na dvou partnerskch univerzitdch, a to na University of 
Huddersfield ve Velk6 Britdnii a University of Calabria v Itdlii. Tyto formy 
kontakt貢  chceme ddle roz喜ifovat. 

Pedagogick貞  と  ir.nost je do jist miry odrazem ....v6decko-vタzkumn' pr貞ce. 
Dal§im dlouhodob,ni cilem v 亡  innosti ekonomick fakulty je zkvalithovani 
v6decko-vzkumn,ch aktivit a motivov'ni akademick6 obce pti pod貞vani 
a 6 sp6§n6m i e喜eni vzkumn●ch, ale i rozvojovJch projekt貢. Fakulta podporuje 
interdisciplindrni pHstup, integraとni trendy na evropsk6 a svるtov‘ 丘  rovni, ale 
i posileni spoluprdce s praxi v rdmci Cesk6 republiky i zahrani. 

Hodnocenf vfsledka vfzkumu a vfvoje za l6ta 200 1-2005 realizovan6 Radou 
pro vyzaum a vyvoj a Mさ1VI1 v roce z UUb zarawto L RonOmicKou takultu Uo zelene 
skupiny instituci. Tっ  znamena, 乞  e na§e fakulta vysoce zhodnotila vynalo営en' 
prosttedky ze stdtnho rozpoとtu s indexem rozpoとtu 69,2 ve srovndni s pr貢m6rem 
19,15 (tj. podil v'hy uznanch VaV vsledk貢  a v,daj心  ze SR), ale bohu乞el 
doporuとen6 v●razn6 zv 誉en jejich st貞tni podpory nebude realizovdno zejm6na 
z d'vodu umistni dvou novも  podan●ch v●zkumn,ch zam6ra t6snる  pod vb6rovou 

. rou. Ekonomickd fakulta se v r貞mci toho hodnoceni pro skupinu obora 
spoleとenskch vるd umistila na prvnim mistる  ve srovndni s fakultami Ostravsk6 
univerzity a Slezsk6 univerzity v Opav. 

Slabou strankou hodnoceni vもdeckovzkumn6 亡  innosti fakulty jsou zejm6na 
lidsk6 zdroje a to s pfihl6dnutim na vるkov, odborn了, kvalifikaとni, ale i zejm6na 
kapacitni aspekt. Mladi v,zkumni pracovnici po zisk'ni zku§enosti odchdzeji do 
praxe, zahraniとiと  i do perspektivnch region丘  v 亡  esk6 republice 

Ekonomick貞  fakulta v souとasn6 dobる  e§i nebo se spolupodil na e営eni 12 
projekt心  GACR vとetnる  mezindrodnich projekt貢  EUROCORES, 1 vzkumn6ho 
zmるru, 1 projektu pro Ministerstvo pro mfstni rozvoj, 2 projekt心  pro 
dvoustrannou mezin'rodni spolupr豆ci, 8 projekt貢  ze zdroj貢  Evropskho 
socialnho fondu a dal§ch rozvojov,ch projekt貢  a projekt貢  FRy. 
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Ekonomick豆  fakulta i e§ila na pelomu tiscileti Po dobu sedmi let vfzkumnv 

zamer Analyza a modelov貞ni adaptaとnich proces貢  pr貢myslovch' regionも  
V Kontextu integrace do Evropsk6 unie a vytv証eni euroregion貢. Nzev e言en6l0 

慧きumnho zm6ru jasnミ  signalizuje zam証eni v6d :cknvzk品‘r蒜ce 
fakulty. Prim,rnm zjmem fakui ty byl vdy region S evei五五石姦デa Slezs孟  

tozvoji ekonomicke fakulty v oblasti poとtu studijnich obor心  a student貢  
oapoviaaly take zm'ny v materiln6-technick6m zabezpe亡eni vuky. Postunn6 se 
rozsiroval , pocet potadovch uとeben,・  dnes piipadd jeden poとitaど  na m6n6 ne乞  
aesei v stuuentu. 'leuto stav je pova乞ov言n za sv6tov, standard. Podaiilo se 
soustreit vuku do prostor kolem hlavni budovy na Sokolsk6 tiid6. Zatmco 
arive probinala vuka一  v objektech znaとn6 od sebe vzd豆len,ch, nyni se vfuka 
realizuje V ucebnach v doch白zkov6 vzd貞lenosti. 

Vedeni fakulty v6nuje pozornost tak6 kvalitる ii zeni. V roce 2006 ziskala 

慧豊器器1驚畳謂費器ntuk r二揺畿標躍黒矛i燕iミ  
roce jsme u sp6n absolvovali dozorov● audit a ziskan, certifik貞t systimu 

managementMinisterstva盗競鵬器i.a Vlizace轟2007 jsmeb zskalin resortnveejn sluby iakn i'v]'ni蕊『  
vysok' § koly v Cesk6 republice. 

-l Jestlie poと tkem 90. let minul6ho stoleti, tedy zhruba v poloase dosavadni 
nisiorie ekonornicKe takulty, se velice siln6 projevovaly odstfediv6 tendence a byl 
zvazovan vzniK nove vysoke 喜  koly ekonomick6ho zamるfeni v Ostrav6, setrv貞ni 
vrarnci LecnnlcKe univerzity se nyni ukazuje jako sprdvn6 i e喜eni tehdej喜i situace. 
raKulLa / vyuziva vytiod vuky 一  zabezpe6ovan6 celo喜kolskmi katedrami dobe 
vyDavenyml JaK pemgogicky, tak materi貞ln6, na喜i pedagogov6 se naopak podlej 
na vyuce eKonQmicjy predmetij na technickch fakultdch univerzity. 
Ll vsecflny uveaene slLutecnosti vedou k jednoznaとn6mu zdv6ru, 乞  e Ekonomicka 
1wuiLa, vysoae SKoly り  aflske~ Technick' univerzity Ostrava je v souとasn' dob6 
v, vsecn」  oolastecn 」  sv f innosti konsolidovanou instituci zabezpe6ujci pfipravu 
ausoiventu scnopnycli resit Loly tietiho tisicileti. Stala se moderni instituci, 
iera svou ouaoucnost vidi predev喜irn V tmov6 pr貞ci v喜ech, kterm zle営i na 
KvaiiLe oaveaene. pracea na sep白ti言  koly s realitou vvoje cel6 spoleとnosti. 

y 'averem cnci. pc'ieaovat vsern soudasn'm i bvalJm pracovnik貢m fakulty za 
vsecnno, co pro jeji tricetilet ・，  sp ny rozvoj ud6lali. Chci rovnる乞  pod6kovat 
aKaaemlcaemu okoli takulty,一  tedy MIMT, vedenf univerzity, d6kan貢m a jejich 
Koiegurn , na1 ostatnich technickch fakult'ch a dal喜im spolupracujcim 
univerzitam. iiekuji tirmhm a institucim, kter s ndmi b6hem uplynulch ticeti 
JeL spolupracovaly nebo spolupracuj. 

Vdm v§em pat河  mj upiimnI dik. 

Josef Fiala 
dるkan 
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