FAKULTA EKONOMICKÁ

děkan

Zápis z 4. zasedání Vědecké rady FEK dne 1. 12. 2011
Přítomni:

doc. Petr Cimler, CSc. (FEK)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (FEK)
doc. PaeDr. Ludvík Eger, CSc. (FEK)
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. (FPH VŠE)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST)
Ing. Miloš Kratochvíl (Škoda Holding, a. s.)
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (FEK)
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (VŠBT – TU)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (FEK)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK)
doc. Ing. Milan Šulák, CSc. (ŠKODA Transformation, s. r. o.)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (UKF Nitra)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Omluveni:

prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng. (AV ČR)
doc. Ing. Jakub Fisher, Ph.D. (FIS VŠE)
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. (FIM UHK)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (FPH VŠE)
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. (FIM UHK)
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (FF UK)
Ing. Zdeněk Mužík (KHK Plzeň)

Hosté:

prof. Ing. Jan Macek, CSc. (FEK)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Program jednání:
1. Informace o závěrech z jednání oborové rady;
2. Záměr o rozšíření akreditace studijního programu N-6209: Systémové inženýrství a
informatika ;
3. Aktualizace DZ FEK pro r. 2012;
4. Doplnění jmenování členů státních zkušebních komisí;
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Zahájení
Děkan Fakulty ekonomické (dále jen FEK) doc. Miroslav Plevný (dále jen děkan) zahájil jednání,
přivítal všechny přítomné a konstatoval, že VR FEK je usnášeníschopná (přítomno 16 členů VR).
Dále seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání VR a následně nechal o návrhu
hlasovat.
Program byl přijat.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

1. Informace o závěrech z jednání oborové rady
Doc. Vacík informoval přítomné o závěrech z jednání oborové rady. Na programu jednání byla
zejména opatření, která mají přispět ke zkvalitnění doktorského studia a zlepšení výkonů
studentů a odstranění nedostatků v jejich studiu. Návrhy opatření jsou zejména tyto:
1. Povinnost uveřejnění příspěvku v časopise s impact faktorem nebo časopise evidovaném
ve světové databázi (WoS, Scopus), čímž bude potvrzena kvalita disertační práce.
Platnost tohoto ustanovení je od 1. 12. 2011 a bude podmínkou pro podání žádosti o
obhajobu disertační práce. V přechodném období od prosince 2011 do března 2012
budou u studentů ukončujících studium tolerovány určité výjimky.
2. Motivovat školitele jako osobu, která má rozvíjet profil studenta, stanovit podmínky
komunikace mezi školitelem a doktorandem.
3. Kontrola témat disertačních prací, zatíženost školitelů, u řady témat bylo navrženo
zpřesnění tématu na základě studijního oboru Podniková ekonomika a management.
4. Pravidelná kontrolní jednání se studenty na podporu plnění stanoveného studijního
plánu.
5. Stanovení počtu aktivních školitelů, kteří budou schopni kapacitně vést doktorandy
(současně 19 školitelů, od ledna 2012 jich bude 12).
Dále oborová rada projednala návrhy komise na obhajobu disertační práce Ing. Taušl
Procházkové a komise pro SDZ Ing. Martinčíka, Ing. Hroudy a Ing. Mastného. Oborová rada
doporučila ke schválení pouze komise pro Ing. Taušl Procházkovou a Ing. JUDr. Martinčíka. U
dále jmenovaných doporučila opakovat kolokvium a dopracovat teze disertační práce.
Diskuse:
Doc. Žižka namítl, že RIV body nejsou ekonomické, lépe uplatňovat ERIH.
Prof. Dvořáková poznamenala, zda není příliš úzké pojetí, aby studenti publikovali v impactu
nebo WoS, že by se možnost publikování mohla rozšířit i o publikace na konferencích
evidovaných v Thomson Reuters. Ing. Plevný reagoval, že u konferencí v Thomson Reuters není
jisté jejich včasné zařazení do publikačních databází a že studenti mají možnost publikovat i
impaktovaném časopise E+M.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
• bere na vědomí informace o závěrech z jednání Oborové rady FEK ZČU v Plzni;
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• schvaluje předsedy, místopředsedy a další členy komisí pro Státní doktorskou zkoušku
Ing. JUDr. Davida Martinčíka a komisi pro obhajobu disertační práce Ing. Petry Taušl
Procházkové ve složení navrženém Oborovou radou FEK (viz příloha);
• schvaluje Směrnici č. 2DS/2011 a Dodatek č. 1 k Pokynu č. 7PP/2010 s účinností od 1. 12.
2011;
• schvaluje prof. JUDr. Zdeňka Součka, DrSc. jako školitele Ing. Andrey Žejdlové
v doktorském studijním programu.
Usnesení bylo přijato.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

2. Záměr o rozšíření akreditace studijního programu N-6209: Systémové inženýrství a
informatika
Doc. Vacík informoval o záměru rozšířit akreditaci studijního programu N6209: Systémové
inženýrství a informatika. Zdůraznil, že jde o naší konkurenční výhodu, můžeme navázat na
pozitivní zkušenosti, které máme z bakalářského studijního programu a že již máme připravené
předměty i pro navazující studium. Zároveň fakulta předpokládá rozložení náporu, který nyní
představuje studijní obor Podniková ekonomika a management na dva hlavní obory.
Diskuse:
Prof. Fotr podpořil tento záměr, poznamenal, že navazuje na bakalářský obor a že jde o oblast,
kde se spojují měkké a tvrdé faktory, což velmi podporuje.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni projednala důvodovou zprávu, souhlasí se záměrem rozšíření
akreditace studijního programu N6209 a doporučuje předložit akreditační materiály na jarním
zasedání VR FEK ZČU.
Usnesení bylo přijato.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

3. Aktualizace DZ FEK pro r. 2012
Členové VR obdrželi emailem rozpracování Dlouhodobého záměru FEK na akademický rok
2011/2012. Tento materiál navazuje na DZ FEK projednávaný na jarní VR. Pan děkan řekl, že
k jeho rozpracování jsme přistoupili z důvodu jeho obhájení na vedení ZČU, dále informoval, že
požadavkem vedení ZČU je zpracovávat tyto aktualizace nikoliv na akademické, ale na
kalendářní roky.
Diskuse:
Prof. Fotr poznamenal, že je dobré, že DZ je zpracován formou strategických akcí, zaujala ho
příprava DSP v angličtině, podporuje tento návrh, současně se jeví jako velice náročný. Také
tvůrčí výkon na zaměstnance a plán do budoucna je dosti ambiciózní, ze současných 2,5 a 3,5 až
na 12 RIV bodů.
Doc. Plevný reagoval, že není jiná možnost, máme malý počet akademických pracovníků, ve
kterém jsou zahrnuti také pracovníci katedry jazyků, kteří tyto ukazatele ještě zhoršují.
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Doc. Vacík upozornil, že nemůžeme počítat s tím, že budou započítány RIV body za všechny
zadané publikace, takže plánujeme více.
Doc. Vacek zmínil dotazy studentů na studijní program v AJ, týkající se magisterského nebo
doktorského studia. Problematické je personální zajištění výuky, u magisterského studia to zatím
není možné, ale u doktorského ano.
Doc. Šulák poznamenal, že kvalita studentů se zhoršuje, v začátcích FEK byli kvalitnější studenti,
váží si, že vedení FEK jde do velice nebezpečného, ale potřebného projektu.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni projednala Aktualizaci DZ FEK na rok 2012 a souhlasí s realizací
navržených opatření.
Usnesení bylo přijato.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

4. Doplnění jmenování členů státních zkušebních komisí
Doc. Plevný požádal o schválení dvou nových členů komisí. Jedná se o Ing. Lucii Kuldovou, PhD.
(KFU), a JUDr. PhDr. Jana Malasta, vedoucího katedry správního práce na FPR ZČU.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje předložený seznam členů státních zkušebních komisí.
Usnesení bylo přijato.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

5. Různé
Doc. Plevný informoval o novém časopisu FEK, který byl v letošním roce založen a pokřtěn u
příležitostí konání vědecké konference. Přítomným předal výtisk prvního vydání. Konstatoval, že
časopis je otevřený i pro další přispěvatele.
Doc. Vacík požádal členy VR o případné recenzování budoucích příspěvků.
Diskuse:
Na dotaz prof. Fotra, kdy se může FEK ucházet o zařazení svého časopisu do RIVu, odpověděl
doc. Plevný, že seznam je podle současných informací uzavřen do 2013, ale pokud časopis
prokáže, že je kvalitní a životaschopný, lze se po tomto termínu o zařazení ucházet.

V Plzni, dne 22. prosince 2011
Zapsaly:

Ing. Venuše Fišerová
tajemnice FEK
Ing. Mgr. Radka Součková
zástupce tajemnice FEK
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