Zápis z 3. zasedání OR FEK ZČU v Plzni

Zápis z Oborové rady DSP Ekonomika a management studijního oboru
Podniková ekonomika a management ze dne5. května 2011
Přítomni:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
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.
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Omluveni:
Ing. Václav Liška, CSc.
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)

Program zasedání:
1. Kontrola závěrů z 2. jednání OR FEK;
2. Kontrola průběhu DSP;
3. Změny školitelů, schválení nového školitele;
4. Připravenost FEK k hodnocení DSP akreditační komisí MŠMT;
5. Schválení komisí pro SDZ a obhajobu disertační práce;
6. Různé.

1) Kontrola závěrů z 2. jednání OR FEK
Jednání Oborové rady FEK ZČU v Plzni (dále jen OR) zahájil předseda OR doc. Vacík.
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).
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2) Kontrola průběhu DSP
Převážná část tohoto bodu jednání byla věnována tématickým zaměřením disertačních prací
studentů DSP a jejich úpravám:
Chmelíčková Kateřina: školitel doc. Lukáš, téma nutno upřesnit.
Dezort Martin: školitel doc. Vacík, téma nutno upřesnit.
Hrouda Pavel: nově schválený školitel doc. Hrdý, téma bude upřesněno na kolokviu, které
proběhne koncem června 2011.
Kracík Lukáš: školitel doc. Vacík, téma změněno na Řízení portfolia s ohledem na riziko a
disponibilní zdroje společnosti.
Kunešová Hana: nově schválený školitel doc. Cimler, téma změněno na Aplikaci evropských
požadavků na podnikatelské prostředí v ČR.
Kuldová Lucie: nově schválená školitelka doc. Jakubíková, úprava tématu schválena komisí při
konání SDZ na Vliv společenské odpovědnosti firem na zvýšení konkurenceschopnosti
v globalizovaném trhu.
Nový Miloš: školitel doc. Cimler, Management tržních vztahů a nástroje jejich regulace a
autoregulace.
Park Min Wo: nově schválený školitel RNDr. Ježek, téma Korejsko – české podnikatelské
vztahy (podpůrné a brzdící faktory).
Zahradníčková Lenka: nově schválený školitel doc. Vacík, téma Sledování a predikce
výkonnosti podnikových procesů.
Žejdlová Andrea: téma Systémy strategického řízení zdravotnických zařízení a jejich rozvoj
ponecháno, problém kompetentního školitele pro toto téma vyřešen návrhem prof. Kislingerové
na oslovení prof. Zdeňka Součka a požádání prof. Součka o převzetí doktorandy Žejdlové.
Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. byl v minulém týdnu kontaktován doc. Vacíkem a po
úvodní schůzce s doktorandkou Žejdlovou, souhlasí prof. Souček s návrhem na jmenováním
školitelem. Návrh bude projednán na příštím jednání OR FEK.
Změna školitele u doktorandů Hroudy, Zahradníčkové a Žejdlové provedena z důvodu
ukončení působnosti původního školitele prof. Křikače na FEK ZČU.
Všechny provedené změny budou zaznamenány v tabulce, která bude součástí zápisu jako
příloha č. 1.
Dále bylo navrženo vyzvat všechny současné školitele k podání písemné zprávy o tom, kteří
doktorandi mají reálnou šanci studium DSP v maximální době studia dokončit a u kterých je
vhodné podat návrh na vyloučení.
Zprávu zašlou školitelé prostřednictvím příslušného vedoucího katedry předsedovi OR FEK
doc. Vacíkovi a studijnímu oddělení DSP Ing. Trojanowské nejpozději do.......
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložený materiál s výše uvedenými změnami.
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3) Změny školitelů, schválení nového školitele
Z důvodu ukončení působnosti prof. Ing. Karla Křikače, DrSc. na FEK ZČU byla u třech
doktorandů navržena a schválena změna školitele (viz bod 2. jednání).
Změny školitele byly schváleny u doktorandky Hany Kunešové (změna původního školitele
doc. Becka na nového školitele doc. Cimlera) a doktoranda Min Wo Parka (původní školitelka
doc. Jakubíková změněna na školitele RNDr. Ježka).
Se změnou
doktorandů.

školitelů souvisí

také navrhované změny rámcových témat u některých

Změny školitelů a rámcových témat budou rovněž zaznamenány v příloze č. 1.
Všechny navrhované změny školitelů byly schváleny podle předložených návrhů a budou
rovněž zaznamenány v příloze č. 1.
Dále byli schváleni dva noví školitelé DSP a jejich rámcová témata DisP na FEK:
- RNDR. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. (FEK ZČU v Plzni);
- doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc (FF UK Praha).
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené návrhy na změny školitelů a zároveň schvaluje dva nové
školitele.
4) Připravenost FEK k hodnocení DSP akreditační komisí MŠMT
Doc. Vacík informoval přítomné členy OR o ohlášené návštěvě akreditační komise MŠMT
z důvodu hodnocení DSP na FEK. Podklady, které bude akreditační komise při tomto
hodnocení požadovat, budou fakultě k dispozici v září 2011. V souvislosti s tím bude
pravděpodobně svoláno mimořádné zasedání OR FEK.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere informaci doc. Vacíka na vědomí.
5) Schválení komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací
Komise pro SDZ Ing. Petry Taušl Procházkové
Komise pro SDZ Ing. Jitky Zborkové
Komise pro SDZ Ing. Pavly Divišové
Komise pro obhajobu Ing. Pavlíny Hejdukové
Komise pro obhajobu Ing. Jarmily Ircingové
Komise pro obhajobu Ing. Lucie Kuldové
Komise pro obhajobu Ing. Kateřiny Pitrové
Komise pro obhajobu Ing. Jana Tlučhoře
Členové komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací byli schváleni dle
předloženého seznamu.
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Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené návrhy komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.
6) Různé
V bodu různé byla předložena ke schválení komise pro přijímací řízení do DSP na FEK pro
akademický rok 2011/2012 v následujícím složení:
předseda komise: prof. Ing. Jan Macek, CSc.
místopředsedkyně. prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
tajemník: doc. Ing Emil Vacík, Ph.D.
členové: budou určeni podle uchazečů o DSP.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložený návrh komise pro přijímací řízení do DSP.

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

V Plzni dne 5. května 2011
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská
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