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Zápis z Oborové rady DSP Ekonomika a management studijního oboru
Podniková ekonomika a management ze dne 6. května 2010
Přítomni:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
prof. Ing. Jan Macek, CSc.
prof. Ing. Miloš Mach, CSc.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Milan Šulák, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Omluveni:
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
Ing. Václav Liška, CSc.
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)

Program Oborové rady FEK
1) Zahájení, představení členů oborové rady, předání jmenovacích dekretů
2) Cíle a ambice doktorského studijního programu Ekonomika a management na FEK pro
období 2010 – 2014
3) Projednání a schválení tématických okruhů disertačních prací a školitelů DSP pro
akademický rok 2011 /2012
4) Schválení komise pro přijímací zkoušky
5) Projednání pokynů pro vypracování posudků k obhajobám disertačních prací a dalších
metodických instrukcí
6) Různé

1) Úvod - zahájení , představení členů oborové rady, předání jmenovacích dekretů
Jednání Oborové rady FEK ZČU v Plzni (dále jen OR) zahájil doc. Plevný jako děkan fakulty.
Přivítal členy nově jmenované OR a předal všem přítomným jmenovací dekrety. Představil
předsedu OR doc. Vacíka a předal mu slovo.
1
Plzeň, Husova 11, PSČ306 14, tel.: (+420) 377 633 005; e-mail: vacik@kip.zcu.cz; www.fek.zcu.cz

Oborová rada Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

2) Cíle a ambice doktorského studijního programu Ekonomika a management studijního
oboru Podniková ekonomika a management pro období 2010 - 2014
Doc. Vacík stručně seznámil s obsahem tohoto dokumentu, který byl všem členům předem
k dispozici na webových stránkách FEK. Uvedl, k 6. 5. 2010 má FEK 11 doktorandů
v prezenční a 26 doktorandů v kombinované formě studia. Po administrativní stránce je průběh
doktorského studia dostatečně zabezpečen. Zdůraznil, že je třeba dodržovat standardní dobu
studia, zkvalitnit průběh kolokvií, na které by se mělo zvát co nejvíce odborníků podle
jednotlivých tématických zaměření disertačních prací (dále jen DisP)
V diskuzi bylo poukázáno na problém hledání nových témat DisP, nutnost těsnější spolupráce
s jinými vysokými školami s obdobným zaměřením doktorského studia, řešení otázky
provázanosti teorie s praxí – nelze přitom podceňovat rozvoj teorie (doc. Cimler), je třeba jasně
specifikovat teoretický a praktický přínos, přičemž důraz je kladen na teoretický přínos (prof.
Fotr), disertační práce by měla ukázat posun ve zkoumaném oboru (nejedná se o čistou
aplikaci problému). Bylo poukázáno též na nutnost zlepšit provázanost kvality navazujícího
magisterského studia jako základ pro doktorské studium (doc. Šulák).
Závěr: Směřování do praxe nesmí zavrhovat a oslabovat teoretický přínos, zaměření do praxe
musí respektovat teoretický závěr a východiska u disertační práce.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložený dokument.
3) Projednání a schválení tématických okruhů disertačních prací a školitelů DSP pro
akademický rok 2011/2012
Předložený návrh školitelů a jejich tématických okruhů byl diskutován se závěrem, že je nutné
věnovat pozornost aktuální problematice současné doby a zařadit mezi tématické okruhy i
problém dopadu krize na podnik a jeho aktivity – např. restrukturalizace, predikce finanční
insuficience, sanace, hledání způsobů zvyšování výkonnosti. Kromě interních vlivů je
záhodno řešit i dopad vnějších vlivů na podnik (prof. Kislingerová, prof. Mach).
Závěr: V rámci stanovených okruhů a možností školitelů bude téma krize a jejího dopadu
zapracováno do aktuálních témat DisP.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložený dokument.
4) Schválení komise pro přijímací zkoušky
Členové komise pro přijímací zkoušky DSP byli schváleni dle předloženého seznamu.
Komise pro SDZ a obhajobu DisP PhDr. Jermáře byla schválena v navrhovaném složení, u
komise pro obhajobu DisP Ing. Mašátové došlo ke změně předsedy komise (viz bod 1. tohoto
zápisu). Předsedkyní komise byla schválena prof. Kislingerová, prof. Křikač se stane členem
komise.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložený dokument s výše uvedenými změnami.
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5) Projednání pokynů pro vypracování posudků k obhajobám disertačních prací a dalších
metodických instrukcí
Předložené metodické pokyny ( Návod pro vedení SDZ, Návod pro vedení obhajob, Pokyny
pro vypracování hodnocení školitelem, Pokyny pro vypracování posudku oponentem, Pokyny
pro vypracování posudku tezí k SDZ) byly souhrnně projednány. Úpravy na základě
připomínek prof. Fotra byly zapracovány do dokumentu Pokyny pro vypracování oponentního
posudku DisP (viz příloha k tomuto zápisu).
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené dokumenty s výše uvedenými změnami.
6) Různé
V bodu různé byly projednány tři žádosti doktorandů.
Ing. Tlučhoř požádal o přerušení z důvodu předešlého pracovního vytížení, OR FEK žádost
doporučuje
Ing. Petra Taušl Procházková požádala o změnu školitele v souvislosti se změnou tématu, oba
školitelé se změnou souhlasí, OR FEK doporučuje s připomínkou, že se téma DisP. nesmí
odchýlit od akreditovaného studijního oboru!
Ing. Hrouda požádal o změnu volitelného předmětu (KIP/ DMVP – Management výkonnosti
podniku, garant doc. Šulák za KMO/DSMF – Strategický marketing firmy, garant prof.
Semeniuk). OR FEK nemá námitek, ale vyzývá doktoranda a jeho školitele k prověření
vhodnosti zvoleného předmětu KMO/DSMF ve vztahu k tématu jeho DisP.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené žádosti s výše uvedenými připomínkami.

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
předseda oborové rady

V Plzni dne 7. května 2010
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská
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