Zápis z 2. zasedání OR FEK ZČU v Plzni

Zápis z Oborové rady DSP Ekonomika a management studijního oboru
Podniková ekonomika a management ze dne 2. prosince 2010
Přítomni:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
Ing. Václav Liška, 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.
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Omluveni:
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)

Program zasedání:
1. Informace o změnách proběhlých na FEK a jejich dopadu na DSP;
2. Kooptace nové členky OR FEK;
3. Obsahové změny v DSP;
4. Výroční hodnocení a studijní plány studentů DSP, žádosti o změnu školitele a témat
disertačních prací;
5. Projednání a schválení tématických okruhů disertačních prací a školitelů DSP pro
akademický rok 2011 /2012;
6. Schválení komise pro SDZ Ing. Lucie Kuldové;
7. Diskuse k organizaci DSP na FEK – návrh změn;
8. Různé.
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1) Informace o změnách proběhlých na FEK a jejich dopadu na DSP
Jednání Oborové rady FEK ZČU v Plzni (dále jen OR) zahájil doc. Plevný jako děkan fakulty.
Přivítal všechny přítomné členy OR a představil nově jmenovanou členku OR prof. Ing. Lilii
Dvořákovou, CSc.(viz bod 2.). Poté předal slovo předsedovi OR doc. Vacíkovi.
V úvodu jednání byl schválen program OR FEK a zápis z minulého zasedání. Bylo
konstatováno, že OR FEK je usnášeníschopná (11 členů přítomno, 1 členka omluvena).
Se změnami, proběhlými na FEK, seznámil přítomné děkan fakulty. K 1. 9. 2010 došlo k
restrukturalizaci kateder a s tím souvisejícím změnám personálního obsazení.

2) Kooptace nové členky OR FEK
Děkan představil prof. Ing. Lilii Dvořákovou, CSc. jako novou členku OR (viz bod 1 zápisu) a
předal jmenovací dekret.
3) Obsahové změny v DSP
Personální změny na FEK se promítly i do DSP. Byl předložen návrh změny schématu
studijního programu Ekonomika a management. Došlo ke změnám některých názvů předmětů
a garantů u předmětů:
Povinné předměty:
Metodologie vědy – stávající garant doc. Skalický nahrazen doc. Egerem.
Povinně volitelné předměty:
Podniková ekonomika – garant prof. Křikač změněn na Řízení podnikových procesů – garant
doc. Vacík;
Strategický marketing firmy – stávající garant prof. Semeniuk nahrazen doc. Jakubíkovou;
Finanční řízení a investiční rozhodování podniku – garant doc. Hrdý změněn na Ekonomické
a finanční řízení firmy – garant prof. Dvořáková.
Volitelné předměty:
Projektový management – stávající garant doc. Skalický nahrazen doc. Vackem.
Další povinnosti:
Angličtina pro doktorandy – 2. rok změněna na Cizí jazyk – 2. rok.
Se změnou garanta u předmětu Strategický marketing firmy nesouhlasil doc. Cimler. Uvedl,
že jde o předmět jeho katedry, garantovaný členem jeho katedry a se změnou garanta měl být
předem informován. Doc. Vacík zdůvodnil tuto změnu tím, že z hlediska akreditace a
vzhledem k tvůrčím aktivitám za posledních pět let má větší perspektivu doc. Jakubíková.
Závěr: Pokud nedochází ke změně profilu absolventa akreditovaného studijního programu, lze
výše uvedené změny provést.
Hlasování:
10 členů OR pro, 0 proti, 1 se zdržel.
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Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložený dokument.
4) Výroční hodnocení a studijní plány studentů DSP, žádosti o změnu školitele a témat
disertačních prací (DisP)
U studentů 1. ročníku DSP byly individuální studijní plány – část Zkoušky z odborných
předmětů – schváleny, připomínky byly pouze k rámcovým tématům disertačních prací u
některých studentů:
Dezort Martin – školitel doc. Vacík – změnit původní Analýza příhraniční ekonomiky ve
zdravotnictví na Management zdravotnických subjektů v příhraničních oblastech.
Chmelíčková Kateřina – školitel doc. Lukáš – původní téma Aplikace matematických metod
zaměřit do podnikové ekonomiky.
Macas Milan, Walterová Dana – z důvodu změny školitele budou témata upřesněna do 31. 1.
2011.
Nový Miloš – školitel doc. Cimler – původní téma Vztahy subjektů trhu a otázky jejich
regulace a autoregulace poměrně široké, navrženo Management tržních vztahů a nástroje
jejich regulace a autoregulace
Park Min Woo – školitel i téma DisP bude upřesněno na příštím zasedání OR
Petrtyl Jan – školitel doc. Eger - téma doplnit o slovo podniku, tedy Využití e-business pro
dosažení konkurenční výhody podniku.
Strnádek Petr – z důvodu změny školitele z doc. Hrdého na doc. Vacíka , bude téma ještě
upřesněno. Současně bude podána žádost o změnu formy studia z prezenční na
kombinovanou.
Špidlen Jakub – školitel doc. Lukáš – původní téma Analýza efektů a jejich dopadů ve
složitých dynamických ekonomických procesech je třeba do příštího zasedání OR upřesnit.
Vališová Lucie – z důvodu změny školitele z doc. Hrdého na prof. Dvořákovou bude téma
upřesněno do 31. 1. 2011.
Prof. Dvořáková v rámci diskuze o tématických zaměřeních Disp. zmínila nový obor (větev)
účetnictví, tzv. forenzní účetnictví, které se zabývá „nekalými praktikami“ v podnicích.
Na základě odevzdaných výročních hodnocení studentů vyšších ročníků, byl podán návrh na
vyloučení některých doktorandů pro neplnění studijních povinností:
Just Patrik – 6. R, školitel doc. Cimler, povinnosti studijní neplní, výroční hodnocení
neodevzdal, nekomunikuje ani se školitelem ani se studijním oddělením;
Petričko Pavel – 4. R, školitel doc. Vacík, chybí zkoušky z odborných předmětů (i
povinných!)
Jakubík Michael – 2. R, školitel doc. Vacek, povinnosti studijní neplní, výroční hodnocení
neodevzdal, nekomunikuje ani se školitelem ani se studijním oddělením;
U některých studentů vyšších ročníků DSP je studijní plán plněn pouze částečně. Do příštího
zasedání OR bude rozhodnuto, zda budou ve studiu i nadále pokračovat. Je třeba zvýšit
zodpovědnost školitelů, vytvořit finanční motivace školitelů i doktorandů a celkově zkvalitnit
doktorské studium!
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Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložený dokument s výše uvedenými změnami.
5) Projednání a schválení tématických okruhů disertačních prací a školitelů DSP pro
akademický rok 2011/2012
Předložený návrh tématických okruhů byl souhrnně projednán. Některá témata disertačních
prací bude nutno přepracovat v souladu se zaměření oboru Podniková ekonomika a
management (budou součástí vyhlášky děkana o přijímacím řízení do DSP, která se musí
zveřejnit v lednu 2011!!!) ….
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené dokumenty s výše uvedenými změnami.
6) Schválení komise pro přijímací zkoušky
Komise pro SDZ Ing. Lucie Kuldové:
předseda komise:
prof. Ing. Lilia Dvořáková, Ph.D.
místopředseda:
prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc.
členové:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
doc. Ing. Milan Šulák, CSc.
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
školitel:
oponent:
oponent:

doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. (VŠE v Praze)

Komise pro SDZ Ing. Kateřiny Pitrové:
předseda komise:
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (VŠE v Praze)
místopředseda:
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (VŠE v Praze)
členové:
prof. Ing. Lilia Dvořáková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Milan Šulák, CSc.
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
školitel:
oponent:
oponent:

prof. Ing. Jan Macek, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (VŠB – TU Ostrava)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku byli schváleni dle předloženého seznamu.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené návrhy komisí pro SDZ.
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7) Různé
V bodu různé byly předložen tři dokumenty: aktualizace pokynu proděkana pro výzkum a
vývoj Fakulty ekonomické – Organizace studia v doktorském studijním programu, metodický
pokyn – Forma zpracování disertační práce a metodický pokyn Forma zpracování
autoreferátu k disertační práci.
Vzhledem k časové tísni byly tyto dokumenty projednány jen stručně a bylo navrženo zaslat
případné připomínky k těmto dokumentům písemně elektronickou formou do 14 dnů od data
konání 2. zasedání na e-mailovou adresu. trojanow@fek.zcu.cz.
Připomínky k Pokynu proděkana, které byly vzneseny na jednání, byly zapracovány, písemně
nebyly vzneseny žádné.
Dále byli členové OR informováni o záměru fakulty akreditovat stávající doktorský studijní
program Ekonomika a management v angličtině. Tento záměr byl podpořen všemi členy OR.

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

V Plzni dne 2. prosince 2010
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská
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