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Motivace – proč kandiduji



Motivace – proč kandiduji

Budoucnost EF JU mi není lhostejná

Možnost realizovat vize své a svých kolegů z řad akademických pracovníků a studentů

Podpora od spolupracovníků, studentů a rodiny

Činnost děkana beru jako službu pro fakultu a univerzitu

Manažerské zkušenosti z mezinárodních a domácích projektových týmů

Pracovní nasazení, schopnost otevřeně komunikovat s druhými, činit jasná a
předvídatelná rozhodnutí, hledání konsenzu

Nabízím profesionalitu, efektivitu, čestné jednání, týmovost, otevřenost
a nové nápady



Představení a zkušenosti

Vzdělání

1997 – 2002 – magisterské studium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře,
Fakulta přírodních věd, státnice z pedagogiky

2002 – 2005 – Ph.D. studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie, ZF JU

2008 – rigorózní zkouška „doktor přírodních věd“, Ostravská univerzita v
Ostravě, Přírodovědecká fakulta

2022 – habilitační řízení v oboru Environmentální management, FEŠR,
SPU Nitra



Pracovní zkušenosti

AV ČR, Ústav ekologie krajiny/Ústav systémové biologie a ekologie

EF JU

Řešitelka, spoluřešitelka řady výzkumných a strategických projektů 

Garant studijního programu Management regionálního rozvoje

Proděkanka pro rozvoj a vnitřní vztahy

Externí spolupráce BOKU Vídeň

Hodnotitelka TAČR, AV SR 

Představení a zkušenosti



Ekonomická fakulta s dobrým jménem v České republice i zahraničí, 

vyhledávaná akademiky, studenty a uznávaná zaměstnavateli.

Moje vize



Cíle 2023 – 2027 



Cíle 2023 – 2027

Propojit svět pedagogů se světem studentů

Spokojený student (zvýšení komunikace se studenty, zapojení studentů
do aktivit EF)

Moderní pracovní prostředí pro zaměstnance a studenty

Atraktivní prostředí pro studium (podpora studentských projektů, podpora
mobility studentů)

Spokojený zaměstnavatel našich absolventů; úzká spolupráce s praxí

Prestiž fakulty v České republice a ve světě



Strategická oblast vzdělávání



Navýšit počet zapsaných studentů do prvních ročníků 

Navýšit počet studentů do navazujících studijních programů 

Strategie v oblasti vzdělávání 

 Zápisy studentů do prvních ročníků online  

 Průzkum u studentů bakalářského studia
 Komparace studijních plánů s jinými fakultami podobného zaměření 



Zapojit více studentů do dění na fakultě (vzdělávací akce, prezentace EF na veletrzích aj.) 

Strategie v oblasti vzdělávání 

 Vytvoření databáze zájemců z řad studentů 

 Zefektivnit odměňování studentů ze stipendijního 
fondu 



Zmodernizovat služby pro studenty  

Strategie v oblasti vzdělávání 

 Call centrum pro uchazeče o studium 

 Možnost online úředních hodin na studijním oddělení

 Zjednodušení dalších agend pro studenty - digitalizace

 Využití aplikace StuduJU



Strategická oblast věda a výzkum



Podpořit a motivovat akademické pracovníky k podávání a získávání projektů

Strategie v oblasti věda a výzkum

 Specifikovat progresivní výzkumná témata napříč EF JU

 Propojit jednotlivé katedry při podávání projektů

 Navázat spolupráci s dalšími fakultami, univerzitami, definovat průřez. témata

 Vytvořit zázemí pro administrativu projektů

 Aktivně formovat zlepšení podpůrných služeb rektorátu JU



Zvýšit zájem o naše tradiční konference

Strategie v oblasti věda a výzkum

 Zvát významné odborníky 

 Zaměřit se na aktuálně řešenou problematiku

 Publikovat příspěvky v uznávaných časopisech



Podpořit tvůrčí činnost zaměstnanců

Strategie v oblasti věda a výzkum

 Zaměřit se na aplikovaný výzkum ve spolupráci s praxí 

 Hostování zahraničních profesorů a doktorandů

 Nastavení motivačního hodnocení publikační činnosti

 Podpora IGS



Strategická oblast internacionalizace 



Podpořit a propagovat oblast internacionalizace

Strategie v oblasti internacionalizace

 Nábory studentů v zahraničí 

 Pořádání mezinárodních letních škol 

 Možnost prezentace studentů, pedagogů po absolvování 
stáže, pobytu v zahraničí (diskuze, přednášky..)

 Cílena podpora EU projektů 



Strategická oblast rozvoj



Podpořit a dále rozvíjet třetí roli fakulty

Strategie v oblasti rozvoje

 Dětská univerzita, U3V

 Odborné semináře pro veřejnost

 Spolupráce s partnerskými organizacemi 

 Podpora studentských soutěží

 Aktivní podpora sportu na JU – vazba na současné aktivity

 Strategické plánování investic, reinvestic v rámci nových OP, stávajících nástrojů 



Strategická oblast finanční zdroje



Získávání dalších finančních zdrojů 

Strategie v oblasti finančních zdrojů 

 Výzkumné projekty

 Kurzy pro veřejnost 

 Zakázky aplikovaného výzkumu  

 Rozvojové projekty s dalšími partnery

 Dotažení zahájených aktivit (fotovoltaické systémy, efektivní správa budov apod.)

 Tlak na profesní činnosti rektorátu 



Co se mi ve spolupráci s Vámi podařilo zrealizovat



EF je aktivní na sociálních sítích 

Vznik Novin EF JU 

Kurzy pro veřejnost, kde lektoři jsou i studenti EF JU

Nová učebna VR a zavedení předmětu VR1

Nové coworkingové centrum pro studenty (k dispozici od 1. 1. 2023)

Pokračovat v soutěži podnikatelských nápadů InvestDay

Co se mi ve spolupráci s Vámi podařilo zrealizovat



U3V – propojení generací 

Zapojujeme se aktivně do akcí pro studentů a veřejnost Noc Vědců, Fairtraidová snídaně…

Nábory studentů i v online podobě 

Videa prezentující jednotlivé studijní programy a oddělení EF JU

Go-Drive – carsharing pro studenty EF JU

Zavedení  veřejné výzvy pro seniory bez rodin „Vánoce pro seniory bez rodin“

Co se mi ve spolupráci s Vámi podařilo zrealizovat



Společně a EFektivně



Pro zaměstnance Pro studenty 

Společně a EFektivně

 Možnosti dalšího vzdělávání

 Kariérní růst

 Diskuzní platforma

 Příjemné pracovní prostředí

 Motivační finanční ohodnocení

 Diskuzní fórum

 Zapojení se do rozvojových a PR aktivit fakulty 

 Podpora studentských aktivit a projektů

 Možnost zahraničních stáží

 Příjemné studijní prostředí



Všichni jsme součástí jedné společné věci!

Děkuji za pozornost!


